
 Suceava str. �tefan cel Mare nr.36  Telefon: 0230�522915  Fax: 0230�522784    
prefsv@prefecturasuceava.ro www.prefecturasuceava.ro  

R O M Â N O A 

 
MONOSTERUL AFACEROLOR ONTERNE  

ONSTOTUŢOA PREFECTULUO – JUDEŢUL SUCEAVA 
 

 
RAPORT 

PROVOND STAREA ECONOMOCĂ �O SOCOALĂ 
 A JUDEŢULUO SUCEAVA 

ÎN ANUL 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� februarie 2016 �  



����

����

��������������������������������

 

PREZENTARE GENERALĂ  ��

�	
������	
������	
������	
����� �������AGRICULTURĂ� ��

�	
��������	
��������	
��������	
����������APE �i PĂDURI� ���

�	
��������	
��������	
��������	
���������CULTURA� ���

�	
��������	
��������	
��������	
����������DEZVOLTARE �i ADMINISTRAŢIE� ���

�	
��������	
��������	
��������	
����������EDUCAŢIE și CERCETARE � ���

�	
��������	
��������	
��������	
����������EXTERNE� ���

�	
��������	
��������	
��������	
����������RELAŢIA cu ROMÂNII de PRETUTINDENI� ���

�	
����������	
����������	
����������	
������������BUGET și FINANŢE� ���

�	
��������	
��������	
��������	
����������FONDURI EUROPENE� �	�

�	
���������	
���������	
���������	
�����������INDUSTRIE, COMERŢ, COMPETITIVITATE� ���

�	
���������	
���������	
���������	
�����������INTERNE� �	�

�	
���������	
���������	
���������	
����������MEDIU � �
�

�	
���������	
���������	
���������	
�����������MUNCĂ � ���

�	
�������	
�������	
�������	
�����������������DIALOG SOCIAL� 
��

�	
���������	
���������	
���������	
�����������SĂNĂTATE � 
��

�	
���������	
���������	
���������	
�����������TINERET �i SPORT� ����

�	
���������	
���������	
���������	
����������TRANSPORTURI � ����

�	
����������	
����������	
����������	
������������TURISM� ��	�

�	
���������	
���������	
���������	
���������MINORITĂŢI� ��
�

 

 



��

�

 

Programul de Guvernare 2013Programul de Guvernare 2013Programul de Guvernare 2013Programul de Guvernare 2013����2016201620162016    
este expresia unei vizeste expresia unei vizeste expresia unei vizeste expresia unei viziuni privind viitoruliuni privind viitoruliuni privind viitoruliuni privind viitorul României ca stat puternic �i va  României ca stat puternic �i va  României ca stat puternic �i va  României ca stat puternic �i va fi susŃinut de fi susŃinut de fi susŃinut de fi susŃinut de 

o stategie naŃională de dezvoltare pe termen mediu �i lungo stategie naŃională de dezvoltare pe termen mediu �i lungo stategie naŃională de dezvoltare pe termen mediu �i lungo stategie naŃională de dezvoltare pe termen mediu �i lung....    
Accelerarea reformelor structurale �i mobilizarea rezervelor mari de efAccelerarea reformelor structurale �i mobilizarea rezervelor mari de efAccelerarea reformelor structurale �i mobilizarea rezervelor mari de efAccelerarea reformelor structurale �i mobilizarea rezervelor mari de eficienŃă vor ajuta icienŃă vor ajuta icienŃă vor ajuta icienŃă vor ajuta 

economia să economia să economia să economia să ––––�i fructifice potenŃialul de cre�tere economică.�i fructifice potenŃialul de cre�tere economică.�i fructifice potenŃialul de cre�tere economică.�i fructifice potenŃialul de cre�tere economică.    
�

� �

Instituția Prefectului – Județul Suceava a realizat documentarea necesară și a elaborat prezentul 
Raportul privind starta  tconomică și socială a judtţului Suctava în anul 2015, în conformitate cu 
reglementările  art. 6, alin. (1), pct. 1, litera f) din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi 
ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Raportul privind starta tconomică �i socială la nivtlul judtţului Suctava pt anul 2015, 
structurat conform capitolelor Programului de Guvernare 2013,2016, redă un aspect general asupra 
stării economice -i reflectă evoluţia principalilor indicatori economici, sociali -i culturali de la nivelul 
judeţului.    

Acest raport a fost elaborat pe baza datelor furnizate de serviciile publice deconcentrate ale 
ministerelor -i ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordnea Guvernului 
României, organizate la nivel teritorial.  

În structura acestui raport, datele utilizate ilustrează evoluţiile ale unor indicatori care pot fi 
corelaţi cu factori interni sau externi  au determinat dinamica fiecărui sector de activitate.  

 
 
Capitopup 1 – AGRICULTURĂ 

 

 Activitatea DIRECȚIEI PENTRU AGRICULTURĂ SUCEAVA, a vizat următoarele 

domenii: 

În domtniul  producţiti vtgttalt s,a realizat monitorizarea pe o perioadă de 5 ani a  evoluţiei 
în structură  a situaţiei   suprafeţei agricole a judeţului   care  la 31.12.2015 se prezintă astfel :  
 
Nr.  
crt. 

Sptcificart 2011 
0 ha 0 

2012 
0 ha 0 

2013 
0 ha 0 

2014 
0 ha 0 

2015 
0 ha 0 

1 Suprafaţa  arabilă   180.678 180.621 180.240 179.954 179945 
2 Pă-uni 90.274 90.273 90.547 90.512 90505 
3 Fâneţe 73.960 73.960 73.898 74.179 74192 

 

4 Livezi 3.008 3.008 2.959 2.987 2957  
 
Diferenţele + / ,  a existentului la finalul anului 2015 faţă de perioada 2011 , 2014, sunt ca 

urmare a schimbării categoriei/destinaţiei, scoaterii din circuitul agricol sau reintroducerii, înfiinţării 
de livezi – pepiniere    etc . 
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 Referitor pa  scoaterea terenuripor din circuitup agricop, în perioada 01.01.2015,31.12.2015, 
situaţia se prezintă astfel: 
            , au fost emise  decizii de scoatere definitivă a terenurilor din circuitul agricol pentru suprafaţa 
de  2800  m.p. 
           ,  nu au fost emise decizii de scoatere temporară a terenurilor din circuitul agricol nefiind  
solicitări  în acest sens. 
 
         În ce prive�te appicarea Legii nr.17/2014, până la data de 31.12.2015, au fost înregistrate -i 
verificate un număr de 3.211 dosare privind vânzarea – cumpărarea de terenuri agricole, au fost 
primite si verificate un numar de 820 comunicari de acceptare, eliberându,se solicitanţilor un numar de 
737  avize   pentru încheierea  contractelor. 
  

În dinamică, producţia vegetapă obţinută pa cupturipe de bază  în perioada 2013 , 2015, se 
prezintă astfel:  
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Dinamică produc�iei vegetale ob�inută la culturile de bază  

2013 kg/ha 2772 3603 14945 18797 16140 10610

2014 kg/ha 3182 3500 18044 19299 16528 11755

2015 kg/ha 2405 2271 8685 12209 12012 8032
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 Productiile medii din anul 2015 au fost influientate de manifestarea prelungita a fenomenului 
de seceta. 
 

 Situaţia la nivelul judeţului privind dotărilt cu ma�ini �i utilajt agricolt, la data de 
31.12.2015,  este   următoarea :   

 
DENUMIRE Buc. DENUMIRE Buc. 
Tractoare 4646 Ma-ini combatere 56 
Combine păioase 328 Combine pentru furaje 31 
Pluguri 3115 Vindrovere 22 
Ma-ini împră-tiat amendamente 88 Motocositori 894 
Ma-ini împră-tiat gunoi grajd 155 Greble mecanice 344 
Grape cu discuri 1968 Prese balotat 380 
Combinatoare 267 Ma-ini recoltat cartofi 540 
Semănători păioase 490 Remorci cisternă 79 
Semănători,pră-itoare 414 Remorci transport persoane 12 
Ma-ini plantat cartofi 588 Trailere 8 
Cultivatoare 260 Remorci tractor 1812 
Ma-ini erbicidat 488 Remorci auto 408 
Încărcător hidraulic 84 Motocultoare 184 
           
  În  domtniul zootthniti, s,a coordonat activitatea de monitorizare a efectivelor de animale pe 
specii  -i a producţiei   animaliere, situaţia efectivelor de animale  la data de 31.12.2015  comparativ cu 
perioada 2013 – 2015,  fiind: 
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Monitorizarea efectivelor de animale

Bovine 162835 159888 145961

Porcine 54210 56573 45089

Ovine 257720 263636 258060

Caprine 18125 22216 19465

Păsări 534260 519300 570500

Cabaline 23175 26874 16422

Iepuri 23600 21350 11525

Familii de albine 25980 28551 25010

Animale de blană 250 150 140

2013 2014 2015

 
 
 
 Cu privire la valorificarta producţiti animalt, în anul 2015 sau obţinut următoarele rezultate 
: 
 , carne total = 65430  tone viu ;          , lână =  390 tone ;  
 , lapte vacă = 3111775  hl ;                    , miere = 406  tone ; 
 , lapte oaie =117054  hl ;                       , ouă =  63205   mii bucăţi .   
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 , lapte capră = 13412  hl ; 
            
  Situaţia  grupurilor dt producători   la data de 31.12.2015, este următoarea : 
, comercializarea laptelui = 6; comercializare carne porc = 1 ;  comercializarea fructe = 1 ; procesare 
fructe = 1;  comercializarea de miere de albine = 2 . 
        În  ceea ce prive-te  cooperativele agricole, în anul 2015  au fost infiintate: 

, 2 cooperative.  
, 100  asociaţii agricole, din care: 23 în sectorul vegetal, 61  cu profil zootehnic, 15 cu profil 

mixt și  una  în pomicultură. 
           
        În  domtniul agriculturii  tcologict �i  al  produstlor tradiţionalt  attstatt  

În agricuptura ecopogică, au fost înregistraţi un număr de  1504 operatori, s,au realizat 2 
inspecţii conform  tematicilor MADR  privind supravegherea operatorilor  economici din  acest  
domeniu  -i s,a acordat consultanţă unui număr de  670  solicitanţi  în vederea  demarării unei astfel de 
activităţi. 
 
          În domeniup produsepor tradiţionape atestate, numărul de procesatori -i produse a scăzut faţă de  
2014, ca urmare a mediului concurenţial -i noilor prevederi -i exigenţe privind modul de atestare 
prevăzute în Ordinul comun al MADR/MS -i ANPC. 
 Până la data de 31.12.2015  în judeţ au mai funcţionat un numar de 4 procesatori de produse 
tradiţionale, din care 2 în domeniul prelucrării laptelui și  în cel de procesare a cărnii.    
   De asemenea, au  fost atestate  de către  Ministerul Agriculturii -i Dezvoltării Rurale    

                 În domeniup epiberarii  certificatepor, autorizatiipor 
0 au fost eliberate un numar de  7  certificate biomasa; 
, au fost eliberate un numar de  19 autorizatii de defrisare/plantare plantatii pomicole; 
  

Activitatta  dt avizart a amtnajamtnttlor pastoralt 
0 până la finele anului 2015 au fost realizate un numar total de 52 amenajamente pastorale si revizuite 
un numar de 17. 
 

Activitatta  OFICIULUI DE STUDII PEDOLOGICE 9I AGROCHIMICE SUCEAVA  
 s,a materializat în: 

, realizarera unui număr de 32 studii pedologice si agrochimice, din care 28 la primariile din judet; 
, furnizarea informatii cu privire la tipurile de pajisti pentru un numar de 10 UAT; 
, incheierea de  contracte pentru suprafata de 11.449,27 hectare; 

Valoarea totală a studiilor pentru amenajamentele pastorale = 225.832,93 lei 
Valoarea pentru analize chimice, încadrări teren in clase de calitate, plan de situații, scoatere din 
circuitul agricol = 249.602,57 lei    

 
 
 Activitatea OFICIULUI JUDEŢEAN DE ZOOTEHNIE SUCEAVA în  anul 2015, a inclus:  

Activitatea de reproducţie 
             Situaţia realizării principalilor indicatori de reproducţie este redată în tabelul următor :      
                                                                                            

Specificare Program Reapizat % 
Monte vaci -i viţele 102000 102130 100 
Monte scroafe 6800 6820 100 
Monte oi -i capre 228000 230100 101 
Monte iepe 5500 5502 100 
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Viţei  95600 95640 100 
Purcei 54400 54430 100 
Miei -i iezi 244500 247350 101 
Mânji 3900 3920 100 

       
 Pentru monta naturală dirijată au fost autorizaţi următorii reproducători masculi: tauri,27 cap., 
berbeci – 58 cap., armăsari, 29 cap., eliberându,se autorizaţiile de montă pentru reproducători -i 
autorizaţiile de funcţionare pentru punctele de montă respective:   
 Situaţia montelor �i produ�ilor realizaţi din montă natură cu reproducători autorizaţi,  este 
următoarea: 

SPECIFICARE 01.01. ,  31.12.2015  
  PROGRAM REALIZAT % 
Vaci -i viţele 1000 1013 101 
Ovine 2000 2030 101 
Iepe 250 217 87 
Viţei din MN 700 704 101 
Miei din MN 2100 2277 108 
Mânji din MN 180 181 100 

 
          Numărul de animale însămânţate artificial la data de 31.12.2015 a fost următorul: 
                                                                                                        capete 

Specificare  Program Reapizat % 
IA vaci -i viţele 51000 34977 69 
IA scroafe 700 708 101 
Viţei din IA 28500 28815 101 
Purcei din IA 5600 5630 101 

    
 Pentru efectuarea de însămânţări artificiale la taurine s,au folosit  47.007 doze material seminal 
congelat, în anul 2015 fiind efectuate un număr total de 45.842 însămânţări artificiale.  
          O acţiune permanentă, pe tot parcursul anului, a constituit,o coordonarea activităţii de 
identificare, individualizare -i  înregistrare a cabalinelor. În cursul anului 2015, s,au identificat, 
individualizat, înregistrat, acordat numărul unic UELN -i eliberat pa-apoarte la un număr de 961 
capete ecvidee din localităţile judeţului -i s,au operat în baza de date ie-irile de ecvidee prin sacrificari, 
mortalităţi sau vânzări în alte judeţe – 1320 capete. 
         
 Activitatea de amepiorare   
      În activitatea de ameliorare a efectivelor de animale un accent deosebit s,a pus pe activitatea de 
control al producţiilor. La taurine, începând cu anul 2014, s,a efectuat controlul oficial al producţiei de 
lapte la un număr de 4.954 capete, proprietate a 237 fermieri -i al celui de carne pentru 1.510 capete, la 
59 fermieri. 
       Pentru controlul oficial al performanţelor productive la ovine au fost verificate un număr de 1.931 
capete de rasă Ţurcană -i la caprine 305 capete.  
 
     Activitatea de inspecţie 
 În activitatea de inspecţie, obiectivul principal constă în supravegherea aplicării -i respectării 
prevederilor legislaţiei din domeniu. Astfel, în anul 2015 s,au efectuat controale -i verificări, printre 
care cele mai importante: la70 de ferme pentru controlul performanţelor la producţia de lapte la 
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taurine, la77 de apicultori privind Sistemul unitar de identificare a stupinelor -i stupilor, 23 de 
controale la punctele de montă naturală cu tauri,  și la  70 de puncte de însămânţări naturale, etc.  
  
 

Activitatta DIRECŢIEI SANITAR 0 VETERINARE 9I PENTRU SIGURANŢA 
ALIMENTELOR (DSVSA), în cursul anului 2015, s,a  concretizat: 
 
  I.Monitorizarea îndeppinirii acțiunipor prevăzute în Ppanup de Inspecție și Controp pentru 
anup 2015 s,a realizat prin  controale temetice pentru a se verifica respectarea legislatiei sanitar 
veterinare si pentru siguranta alimentelor de către Circumscriptiile Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor, Circumscriptiile Zonale, dar și Circumscriptiile Sanitare Veterinare 
Concesionare.  
 

       II. Reapizarea actiunipor sanitar veterinare din cadrup Programupui de 
Supraveghere,prevenire ,controp si eradicare a bopipor pa animape,ap cepor transmisibipe de pa 
animape pa om, protectia animapepor, protectia mediupui, precum si alte actiuni prevazute in alte 
programe nationale, pe care Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor le –a pus in 
aplicare in cursul anului 2015, sunt redate in tabelul de mai jos: 

Activitatta dt supravtghtrt, prtvtnirt si control al bolilor la animalt in anul 2015 comparativ 
cu activitatea din anul 2014: 
 
 2014 2015 Diftrtnta 
Cabaline testate AIE 17489 28700 +11211 
Bovine testare LEB 92452 172013 +79561 
Vaccinuri bovine  127508 247417 +119909 
Vaccinuri ovine 229672 235975 + 6303 
Vaccinuri cabaline 17070 27021 +9951 
Vaccinuri carnasiere domestice(caini si pisici) 17774 15681  ,2093 
Vaccinari vulpi din fondurile de vanatoare 2085 66  ,2019 
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Din cantitatta totală dt carnt dt 4.161.622 tone, rezultată din sacrificarea animalelor în 
unități de abatorizare din judetul Suceava, a fost verificată cantitatea de 16.086,45 to dt carnt 
(bovint,porcint,ovint).   

Rtalizarta  supravtghtrii sanitar 0vtttrinart a unitatilor cart dtpozittaza si 
comtrcializtaza produst mtdicinalt dt uz vtttrinary, precum si verificarea implementarii 
normelor de igiena in sectorul hranei pentru animale si comercializarea premixurilor, aditivilor 
furajeri, furaje medicamentate si furaje combinate, in anul 2015, au fost efectuate un număr de 46 
controalt aplicandu,se 12 sanctiuni contravtntionalt in valoare de 12.600 lti. 

 
Situatia tpizootica in judttul Suctava in cursul anului 2015 in judetul Suceava au fost 

declarate un numar de 8 focart dt boala, dupa cum urmeaza: doua focare Blutongue la bovine, un 
focar IBR, patru focare trichineloza la mistreti și un focar Scrapie ovină 

În cursul anului 2015, au fost stinst 23 focart dt boala, din anul 2014, dupa cum urmează: 1 focar 
Salmoneloza la pasari, 9 focare Anemie Infectioasa Ecvina, 3 focare Leucoza Enzootica Bovina, 3 
focare Scrapie, 6 Blutongue și 1 Pseudopesta Aviară. 

 
În ceea ce priveste Situatia Autorizarilor din punct de vedere sanitar veterinar,  in cursul 

anului 2015, au fost emise un numar total 1.400 de astfel de documente, din care: 
0Autorizatii sanitar veterinare ,8 unitati 
,Inregitrari unitati pentru vanzare cu amanuntul,610 unitati 
,Inregitrari unitati pentru vanzare directa,34 unitati 
,Acorduri de principiu,54 
,Avize temporare pentru functionarea unor de targuri de comercializare a produselor alimentare in 
judet cu ocazia unor festivaluri si manifestari culturale ,29 
,Inregistrari mijloace de transpost ,233 
,Vize auto,268 
,Unitati autorizate pentru cresterea si exploatarea animalelor,57 
,Unitati inregistrate pentru cresterea si exploatarea animalelor ( exploatatii nonprofesionale),107 
 

În domeniul Ctrtificarii și supravtghtrii animaltlor care au facut obiectul comertului 
intracomunitar, în anul 2015, au fost introduse și  inregistrare prin sistemul TRACES un număr de 48 
capete bovine, 72 capete ovine, 2 ecvine, 41.206 capete suine, pasari 1.900.919, ouă incubat 786.960  
buc. 

DSVSA Suceava a acordat un numar total de 5.923 avizt inttrjudtttnt pentru un număr total 
de 260.036  animalt. 
 
 

Laboratorul Sanitar Vtttrinar si ptntru Siguranta Alimtnttlor din cadrul DSVSA 
Suceava a efectuat un număr total de 134.482  probt: 

 
Activitatea de Idtntificart si Inrtgistrart a Animaltlor in anul 2015 a constat în emiterea 

unui număr total  de 29.533 pașapoartt originalt și 1.557 pașapoartt duplicat. 
 
  III. Monitorizarea si verificarea reapizarii actiunipor prevăzute în Ppanup  Naționap Cadru de 

Inspecție și Controp în vederea păstrarii indemnității teritoriului județului Suceava de boli infecto, 
contagioase majore, prevenirii aparitiei de toxiinfectii alimentare și realizarii sigurantei alimentelor și 
s,a concretizat număr total de 35 dt Ordonanțt din care 18 Odonanțt dt inttrzictrt a activității  și 
17 Ordonante de suspendare a activitatii și au fost sanctionati contraventional 110 agtnti tconomici 
si ptrsoant fizict, valoarea totală a sanctiunilor aplicate în 2015 fiind de 121.260 lei  
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 Activitatta OFICIULUL  JUDEȚEAN FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE (AFIR) din 

anul 2015, a vizat următoarele domenii : 

,Verificarea  unui număr de 87  ctrtri dt finanţart aferente Programului FEADR  pentru 
măsurile ce vor fi finanţate prin PNDR   2014 – 2020, 

, Verificarea a 656 documtntaţii ptntru modificart contractt dt finanţart Program  
FEADR 

, Primirea, verificarea -i avizarea a 146  dosart dt achiziţit FEADR 

, Primirea -i verificarea 1348 dosart  ctrtrt dt plată aferente Programului  FEADR. 

, Monitorizarea  379 investiţii FEADR. 

 De asemenea, s,au derulat acţiuni de promovare a măsurilor cuprinse în  Programul  FEADR 
și s,au oferit informații tuturor persoanelor interesate de modalitățor  de  obținere a finațării   și 
implementării proiectelor  pentru investițiile rurale   

  Activitatta Ctntrului Judtțtan al AGENTIEI DE PLĂŢI 9I INTERVENŢIE 
PENTRU AGRICULTURĂ (APIA) în anul 2015,  a vizat gestionarea:    

a. Plăţilor directe, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, care se aplica in 
agricultura in perioada 2015, 2020 (schema de plata unica pe suprafata; plata redistributiva; plata 
pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu; plata pentru tinerii fermieri; schema de 
sprijin cuplat; schema simplificata pentru micii fermieri); 

b. Ajutoare Nationale Tranzitorii (ANT) se acorda in domeniul vegetal si zootehnic in 
limita prevederilor bugetare anuale alocate de Ministerul Agriculturii -i Dezvoltării Rurale; 
c.           Masuri de dezvoltare rurala (din PNDR). 
 
A.P.I.A. implementează scheme de plata si masuri pentru fermieri finanţate din: 

2 Fondul European pentru Garantare în Agricultură – F.E.G.A. ca plăţi directe în cadrul Schemei de 
Plată Unică pe Suprafaţă – S.A.P.S.; 

2 Fondul European pentru Agricultură -i Dezvoltare Rurală – F.E.A.D.R. ca plăţi a masurilor din 
cadrul  Programului National de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R.)  2014,2020 masurile: 10 (Agro,
mediu si clima), 11 (Agricultura ecologica) si 13 (Plăți zone cu constrangeri naturale); 

2 Bugetul naţional – Ajutoarele Nationale Tranzitorii. 
 

A.  ACTIVITATEA PRIVIND PLĂŢILE DIRECTE  din anul 2015 poate fi structurată astfel: 
 

1. Primirea �i administrarea corectă a cererilor de sprijin pe suprafaţă SAPS , plăţi 
compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală 3 sprijin pentru zona montană defavorizată ZMD 
si plati agromediu  pentru zonele desemnate ca eligibile in cadrul acestor masuri, plati nationale 3 
A.N.T. �i a documentelor aferente acestora pentru anul 2015. 

 În anul 2015, au fost primite -i analizate  un număr total dt 50.583 ctrtri  cu solicitari pe 
schemele de sprijin enumerate mai sus in care se regasesc, datorita faptului ca cererea este unica, si 
cele 13.768 ctrtri pentru A.N.T.,uri in domeniul zootehnic.  
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2.         Sprijinirea potenţialilor beneficiari pentru accesarea de credite bancare. În vederea 
sprijinirii fermierilor, in anul 2015, APIA a continuat relatiile de colaborare cu Bancile comerciale si 
cu Fondul de Garantare a Creditului Rural, semnand Conventii si acte aditionale privind finantarea 
capitalului de lucru pentru beneficiarii schemelor de sprijin pe suprafata si pentru desfǎsurarea 
activitǎtilor curente de cǎtre beneficiarii schemelor de sprijin din sectoarele zootehnic si vegetal. 

Centrul judetean Suceava a eliberat  un numar de 505 adeverinte pentru credite, după cum 
urmează:, 311 adeverinte pentru suprafata; 113 adeverinte pentru bovine; 81 adeverințe pentru 
ovine/caprine.  

 
3. Activitatea de Control pe Teren desfă-urată, în anul 2015, se poate rezuma la efectuarea 

controalelor, conform e-antionului transmis de APIA Central, astfel:   

Esantion  teledetectie 2015  ,  1.376 ftrmt și s,au verificat in teren un 
numar de 960 parctlt. 
Control clasic    ,    105 ftrmt  și s,au verificat in teren un numar de 4.555 
parctlt. 
Control  GAEC 4                                               ,       42 ftrmt 

 Control ferme ecoconditionalitate                     ,       42 ftrmt 
 Supracontrol                                                       ,        4 ftrmt 

Verificare BF  in teren  conform Anexa 17       ,     114 antxt 
 Control la fața locului (conform H.G. nr. 759/2010  cu modificarile si completarile 
ulterioare) 

   Ajutorul specific acordat pentru imbunatațirea calitații produselor agricole 
in    sectorul de agricultura ecologică – an de cerere 2014                      ,      24 ftrmt; 

Colectarea punctelor esantioanelor de culturi pentru controlul prin 
teledetectie, Campania 2015 
Vizite rapide pe teren, pentru a verifica prezenta culturilor ce se recolteaza  

in perioada iunie , iulie 2015:                                                       ,     800 parctlt; 
                              Vizite in teren in vederea rezolvarii supradeclararilor si suprapunerilor. 

 
4. Activitatea de  control administrativ formal/vizual ale cererilor de ajutor in vederea 

verificarii  conditiilor de eligibilitate, activitate care cuprinde toate elementele al căror control prin 
mijloace administrative este posibil si oportun și cel  de3al doilea control administrativ pentru toate 
cererile de plată verificate la controlul administrativ în sistem -i toate cererile selectate pentru controlul 
pe teren, urmat de etapa de supracontrol care vizeaza efectuarea unei analize amănunţite a dosarelor 
de sprijin din punct de vedere al completitudinii, corectitudinii -i conformităţii cu procedurile stabilite, 
pentru un e-antion de 5% din totalul cererilor de plată. 
  

   5.  Autorizarea cererilor de  sprijin pentru plata  in avans  si  plati  regulare  pentru  
Campania 2015 pentru cererile de  sprijin  pe scheme  de plata. Situatia autorizarii si platilor pe 
suprafata pana la data de 30 decembrie 2015 este urmatoarea: 

a)�  Ppata SAPS avans si regupar (din FEGA) : 
S,a efectuat plata avansului catre fermierii care au depus cereri de plata in cadrul Schemei de 

Plata Unica pe Suprafata (SAPS) și pentru care s,a efectuat verificarea necesara conditiilor de 
eligibilitate in conformitate cu art. 2 al Regulamentul 1748/2015. 

Cuantumul pentru plata SAPS , Campania 2015 este de 77,42 euro/ha. Avand in vedere art. 1 al 
Regulamentului 1748/2015, plata in avans poate fi acordata in procent de pana la 70% din valoarea 
totala a platilor directe, reamintim ca  Romania a acordat un avans de aproximativ 53 euro/ha. 

 La nivelul județului  Suceava au benefciat de ppăți  un număr dt 30.531 ftrmitri. 
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b)� Ppata finapa Masura 214 (din FEADR995% si BN95%): 
 Pentru un număr 1.823 de  fermieri cu angajamente aflate în derulare  in cadrul M 214 au fost 
finalizate controalele admistrative, implicit indeplinirea conditiilor prevazute de art.75(2) al 
Regulamentului (UE) nr.1306/2013 pentru efectuarea platilor finale. 
 
           6. Depistarea si recuperarea sumelor acordate necuvenit  conform art. 80, alin. 1 -i 2 din 
Regulamentul CE nr.1122/2009. 
 
          7. Actualizarea, întreţinerea �i completarea Bazei de date a Sisttmului dt idtntificart al 
parctltlor agricolt LPIS, care reprezintă o componentă a Sistemului Integrat de Administrare -i 
Control, constituit pe baza ortofotoplanurilor, hărţilor, documentelor cadastrale sau a altor referinţe 
cartografice conform art. 17 din Regulamentul CE nr. 73/2009 -i art. 6, alin.1 din Regulamentul CE nr. 
1122/2009.  
 Au fost verificate în baza ortofotoplanurilor noi, în urma controalelor pe teren -i teledetecţie -i la  
solicitările fermierilor un număr de 5032 BF si au fost modificate un număr de 1317 BF. 

 
B. ACTIVITATEA PRIVIND MĂSURILE  SPECIFICE are ca scop informarea producătorilor 

agricoli -i a crescătorilor de animale asupra prevederilor legale -i procedurale de acordare, a 
ajutoarelor specifice comunitare, a plăţilor naţionale direct complementare din domeniul zootehnic, a 
ajutoarelor de stat gestionate, cele cu privire la administrarea -i gestionarea  cotei de lapte, precum -i 
cele legate de renta viageră. 

Situaţia cererilor primite pentru aplicarea Măsurilor Specifice: 
 

2014 2015 
Nr. 
crt. 

Schtma sprijin nr. 
ctrtri 

nr. 
ctrtri 

tligibilt 

Valoart 
(lti) 

nr. 
ctrtri 

nr. 
ctrtri 

tligibilt 

Valoart  
(lti) 

HG  1050/2013 
1 Programul naţional apicol  

2014 ,2016 
2 2 1.805.696,38 1 1 962.835,37 

2 

OUG 67/2013 pt modificarea lui 
OUG  96/2002; HG761/2011  si  
HG 1628/2008 
Acordarea ajutorului comunitar 
pentru furnizarea laptelui si 
anumitor produse lactate elevilor 
din  instituţiile -colare 

3 3 2.329.059,89 3 3 2.289.381,63 

3 

OUG 24 / 2010, HG 800/2013, 
HG 788/2014 
Privind implementarea 
programului de încurajare a 
consumului de fructe in scoli 

3 3 1.389.343,41 2 2 1.227.433,09 

4 

ORDIN nr. 573 din 17 aprilit 
2014  
Ajutoarele naţionale tranzitorii în 
sectorul zootehnic la speciile 
bovine -i ovine/caprine -i a 
ajutoarelor specifice pentru 
producătorii de lapte -i de carne 
de vită -i producătorii de lapte -i 
de carne de ovine/caprine din 

16.174 15253 63.043.511,47 

CEREREA UNICA ZOOTEHNIE, 
pentru ajutoare naţionale tranzitorii 

în sectorul zootehnic la speciile 
bovine -i ovine/caprine -i ajutoare 

specifice pentru producătorii de 
lapte -i de carne de vită -i 

producătorii de lapte -i de carne de 
ovine/caprine din zonele 

defavorizate: 
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2014 2015 
Nr. 
crt. 

Schtma sprijin nr. 
ctrtri 

nr. 
ctrtri 

tligibilt 

Valoart 
(lti) 

nr. 
ctrtri 

nr. 
ctrtri 

tligibilt 

Valoart  
(lti) 

zonele defavorizate, în anul 2014 13678 cereri 
In control teren si administrativ 

5 

HG 759 / 2010, HG 769/2014 
Privind acordarea de ajutoare 
specifice pentru îmbunătăţirea 
calităţii produselor agricole în 
sectorul de agricultură ecologica 

294 239 1.441.894,72 
Sunt incluse in cererea unica 

 

6 

HG 408 / 2010, HG1131/2012, 
HG 1108/2014 

Privind aprobarea acordării unui 
ajutor de stat pentru motorina 
utilizată în agricultură 

267 221 2.625.860,66 233 197 2.285.199,53 

7 
 MASURA 215/ A 
Plati privind bunastarea 
animalelor – pachetul a , porcine 

   11 4 8.768.785,18  

8 
 MĂSURA 215/B 
Plati privind bunastarea 
animalelor – pachetul b , pasari 

1 1 329.090,19  2 1 217.325,07  

9 

H.G.1179/2014  HG 39/2015 9I 
NOTA 97032/14.01.2015 a 
Directiei Generale Afaceri 
Europene -i Relatii Internaţionale 
, AMELIORARE  

, , , 2 2 81.320 

10 
OUG 45/2015  ajutor de stat  
secetă severă 

, , , 
 
1242  
 

1126 2.485.194,16  

11 

LEGEA 247/2005 
Privind reforma în domeniile 
proprietăţii -i justiţiei precum -i 
unele măsuri adiacente (titlul 11 
rentă viageră) 

262 262 284.258,28 241 241 255.919,31 

 

Inspecţiile efectuate în anul 2015, comparativ cu anul 2014: 

Nr. insptcţii 
Nr. 

suprainsptctii / 
supracontroalt 

Măsuri dt piaţă  / Sprijin financiar 
acordat dt la bugttul dt stat 

 
2014 2015 2014 2015 

Măsuri dt piaţă ( Ajutor comunitar acordat furnizarii laptelui in scoli; 
Incurajare consum de fructe in scoli,distributia de mere; Ajutorul comunitar 

acordat in sectorul apicol; Cota de lapte)  
601 555 , 2 

Masuri sptcifict (ANTOC, OCD si BD conform prevederilor  HG 298 / 
2014 si ORDIN MADR  nr. 573 / 2014 cu modificarile si completarile 

ulterioare;  ANT,Ajutoare nationale tranzitoriiovine / caprine si sprijin cuplat; 
Ajutor specific pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul 
agricultura ecologica; Sprijin cuplat in sectorul zootehnic SCZVL, SCZTC);   

1247 210 23 3 
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INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR 9I 

MATERIALULUI SĂDITOR SUCEAVA  

Principalele activității desfășurate pe parcursul anului 2015 au vizat: 
1.Înrtgistrarta optratorilor tconomici ptntru productrta, prtlucrarta �i comtrcializarta 

stminţtlor �i mattrialului săditor 
În anul 2015 s,au acordat 244 vize anuale pentru 145 operatori economici care produc, 

prelucrează -i comercializează seminţe -i material săditor, din care: 110 agenţi pentru comercializare, 
iar 35 agenţi pentru producere, prelucrare -i comercializare seminţe -i material săditor. Tot în acest an, 
s,au autorizat 34 operatori economici noi, s,au retras/anulat definitiv 19 autorizaţii -i au fost atestate 
104 persoane pentru activitatea de producere, prelucrare -i comercializare seminţe -i material săditor. 

2. Insptcţia în câmp a culturilor stminctrt �i a mattrialului dt înmulţirt �i plantart, 
dtclaratt dt optratorii tconomici multiplicatori 

În anul 2015 s,a inspectat în câmp (controlul I + II), o suprafaţă de 1092 ha fizice, echivalent a 
4577 ha convenţionale, fiind astfel controlate 301 parcele la 34 agricultori multiplicatori autorizaţi. 

De asemenea, s,au inscris la multiplicare material de înmulţire pomicol 9,55 ha -i material de 
înmulţire ornamental 41,80 ha. 

3. Controlul �i ctrtificarta finală a stminţtlor �i mattrialului săditor obţinutt prin 
multiplicart 

S,au certificat -i analizat final în vederea comercializării, următoarele cantităţi de sămânţă: 
Nr. crt. SPECIE CANTITATE (KG) 

1. Grâu 663.860 
2. Orz 121.600 
3. Orzoaică 92.000 
4. Măzăriche de primăvară 3.400 
5. Ovăz  37.275 
6. Facelia 10.650 
7. Cânepă  15.000 
8. Mu�tar 44.000 
9. Soia 90.000 

10. Cartof 419.700 
 TOTAL (tone) 1.497,49 

 
S,au certificat prin actul de control în câmp un număr de 89.400 pomi altoiţi câmpul II -i plante 

ornamentale 714.290 bucăţi. 
De asemenea, au fost redactate 28.792 etichete oficiale -i 8.821 etichete furnizor pentru loturi 

de semințe -i material de înmulţire -i plantare fructifer destinate comercializării. 
4. Controlul calităţii stminţtlor �i a mattrialului dt înmulţirt �i plantart �i luarta măsurilor 

ct st impun în cazul ntrtsptctării ltgislaţiti 
S,au primit pentru analize de laborator 101 probe oficiale -i 71 probe informative, realizându,

se  940 determinări 
În perioada analizată s,au încasat venituri în vapoare de 437.316 pei. 

 
 OFICIUL DE CADASTRU 9I PUBLICITATE IMOBILIARĂ SUCEAVA (OCPI)  

Activitatta dt avizart și rtctpțit documtntații tthnict: Au fost soluționate un număr de 619 
cereri de recepție tehnică care s,au finalizat prin 569 admiteri și 50 respingeri.  
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Vtrificart �i rtctpţit lucrări ptntru înscritrta în cartta funciară: au fost soluționate un număr 
de  27370 cereri de recepție finalizate prin 24674 admiteri și 2696 respingeri.   

Vtrificarta ctrtrilor dt rttxaminart: ca urmare a soluționării unor cereri cu respingere au fost 
înregistrate un număr de 67 cereri de reexaminare.  

Lucrărilt dt înrtgistrart sisttmatică în cadrul proitctului CESAR: 
UAT Moara  

În perioada 01.01.2015,31.12.2015 au au fost verificate un număr de  7383 imobile iar pentru 
aspecte legate de cartea funciară au fost verificate un număr de 6485 imobile. 

UAT Mănăstirta Humorului:  a  fost predată documentaţia, în format electronic pentru un număr 
de 4362 imobile pentru care au fost efectuate ridicări topografice la teren, pentru un număr de 1474 
puncte de detaliu ale imobilelor în vederea efectuării verificărilor pe e-antionul stabilit procentual. 

UAT Dărmănt�ti: au fost verificate de către specialiști în cadastru și publicitate imobiliară, fiind 
verificate la teren un număr de 25 de imobile. 

Activitatt dt invtntaritrt în ttmtiul Ltgii nr. 165/2013  
La nivelul OCPI s,a finalizat verificarea documentațiilor întocmite în temeiul Legii nr. 165/2013 și 

s,a procedat la întocmirea situaţiilor comparative ale necesarului de teren, comunicat de comisiile 
locale de fond funciar -i rezervele identificate in urma inventarierii terenurilor, pentru toate cele 114 
unităţi administrative,  situaţiile fiind transmise către ANCPI. 
     Emittrta titlurilor dt proprittatt: au fost verificate și redactate un număr de 978 titluri de 
proprietate din care un număr de 923 titluri pentru o suprafață de 1156,518 ha teren agricol și un 
număr de 55 titluri pentru o suprafață de 189, 883 ha teren cu vegetație forestieră. 
    Emittrta aviztlor ptntru scoattrta ttrtnului din circuitul agricol: au fost analizate -i verificate  
un număr de 10 documentaţii pentru care au fost emise un număr de 3 avize de scoatere temporară  
pentru o suprafaţă de 2,8255 ha -i un număr de 7 avize pentru scoaterea definitivă pentru o suprafață 
de 3,6864 ha. 

Activitatta dt Publicitatt Imobiliară  a constat în: 
2  înregistrarea  în Registrul General de Intrare 181.264 ctrtri pentru înscrieri în cartea funciară, 

eliberări extrase de carte funciară sau alte documente din arhivă.  
2  soluționarea a  46.314 ctrtri dt intabulart a drtptului dt proprittatt;  
2 înscrierea  în cărțile funciare a unui  număr de 2.819 contractt dt ipottcă, și eliberarea  unui 

număr de 71.755 txtrast dt cartt funciară și ctrtificatt dt sarcini. 
 

În anul 2015, cuantumul total al vtniturilor incasatt pentru serviciile prestate de OCPI si alte 
surse a fost de 9.515, 2 mii lti  

Fondurile alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli – subvtntii – pe anul 2015 prezintă 
următoarea structură: 

Modapitatea de  
finanţare 

Fonduri aprobate prin 
buget  

Credite repartizate  Ppaţi nete efectuate  

subventii 4996090 4891793 4891793 

Fondurile alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli – vtnituri proprii – pe  anul 2015 
prezintă următoarea structură: 

Modapitatea de  
finanţare 

Fonduri aprobate prin 
buget  

Credite repartizate  Ppaţi nete efectuate  

Venituri 303760 61874 61874 
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proprii 
 

 

CAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ  (CAJ)  SUCEAVA  
 
Urmărind realizarea obiectivelor propuse în Planul de Acţiuni 2015, în cadrul CAJ Suceava s,

au iniţiat o serie de acţiuni tematice prin care s,a urmărit realizarea următoarelor obiective:  
1. Dtzvoltarta agriculturii și a satului romântsc 
Pentru realizarea acestui obiectiv s,au ținut dezbateri pe cinci tematici din acest domeniu:  

2. Transformarta gospodăriilor ţărănt�ti în ftrmt agricolt cu caracttr comtrcial, 
formarta �i consolidarta clasti dt mijloc în spaţiul rural 

În scopul transformării gospodăriilor țărănești în ferme comerciale, s,au efectuat întâlniri în 55 
localități  pe diverse temedin acest domeniu.  

3. Asimilarta fondurilor turoptnt �i guvtrnamtntalt ptntru dtzvoltart rurală    
În anul 2015 s,a acordat consultanță la peste 1000 de solicitări ale fermierilor și s,au efectuat 

întâlniri în 50 localități, cu e teme ca:  implementarea PNDR 2014,2020, forme de ajutor financiar 
acordate producătorilor agricoli de la bugetul de stat -i de la Uniunea Europeană, modalități de 
sprijinire a tinerilor fermieri pentru a beneficia de fonduri europene și altele. 

Speciali-tii consultanţi de la nivel local -i judeţean s,au implicat în această perioadă în  
întocmirea -i depunerea  dosarelor de plată, modificare plan afacere -i rapoarte de progres pentru 
beneficiarii  măsurilor: Măsura 141 „Sprijin ptntru ftrmtlt dt stmi0subzittnţă” �i Măsura 112 
„Instalarta tintrilor ftrmitri” pentru proiectele admise la finanţare în anii 2009,2012. 
  4. Ridicarta gradului proftsional al agricultorilor 

Pentru realizarea activităţilor specifice în domeniul formării profesionale continue a 
producătorilor agricoli, C.A.J. Suceava a  organizate cursuri în funcție de cererile fermierilor din județ 
și au fost organizate loturi demonstrative în total 20 din care 13 vegetale -i 7 zootehnice.  

 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 0 FILIALA SUCEAVA 

Pentru desfă-urarea activităţilor de exploatare, întreţinere -i reparaţii ale amenajărilor de 
îmbunătăţiri funciare din judeţul Suceava, declarate de utilitate publică, Unitatea de Administrare a 
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare  a făcut solicitări către ANIF în vederea obţinerii sumei de 5.514,3 
mii  lei din  fonduri de la bugetul de stat sau alte fonduri. S,au făcut propuneri pentru lucrări de 
exploatare, întreţinere -i reparaţii în amenajările:  

,, Desecare Chli-eni – Ude-ti” în valoare de 801,49 mii  lei;  
,, Desecare Grănice-ti, Calafinde-ti” în valoare de 717,44 mii  lei;  
,,Desecare Hînţe-ti – Siminicea” în valoarea de 404,32  mii lei;  
,, Desecare Zvori-tea” în valoare de 355,11 mii  lei,  
,,Desecare Rădăuţi în valoare de 560,88 mi lei  
 ,,Desecare Arbore Marginea Volovăţ” în valoare de 581,92  mii lei,  
,,Desecare Berchi-e-ti” în valoare de 335,83 mii  lei, 
 ,,Desecare Bogdăne-ti” în valoare de 243,2 mii  lei, 
 ,,CES Ili-asca” în valoare de 1075,53 mii  lei,  
,,CES Soloneţ” în valoare de 438, 57 mii lei care au fost afectate de calamităţile naturale din 

anii 2008,2014. Din lipsa fondurilor de la bugetul de stat -i a neimplementării ,,Tarifului IF “ Unitatea 
de Administrare Suceava nu a primit fonduri pentru remedierea deficienţelor constatate. 
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Unitatea de Administrare Suceava  a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare a a emis în anul 2015 
un număr de 108 avize  ANIF. 
 
 
Capitopup 2 – APE �i PĂDURI 
 
 SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR SUCEAVA (SGA)  

Principalele activităţi desfă-urate, în anul 2015, de Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava au 
constat în: 

, administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, completarea și modernizarea lucrărilor 
hidrotehnice  aflate în administrare:  

, defri-ări 2434,9 sute mp pe lucrări de apărare și 3,72 km pe cursuri de apă 
neamenajate,  

, terasamente pe lucrări din administrare 37,54 mii mc , 

, terasamente pe cursuri de apă neamenajate 23,09 mii mc ; 

, gabioane 307,7 mc,  

, anrocamente 1678,1 mc,  

, cosiri 36,51 ha,  

, vopsiri 217  mp,  

, întreținerea echipamentelor electrice și hidromecanice la acumulările din 
administrare 10.848  ore. 

, coordonarea  modului de exploatare a lacurilor de acumulare, 

, urmărirea comportării in timp a construcţiilor hidrotehnice din administrare , 103 obiective 
monitorizate;  

, monitorizarea stării și evoluției calitative a apelor – au fost efectuate 19.988  analize fizico,
chimice și 808  biologice si bacteriologice pentru apă, sedimente -i biotă penru 2.092  probe; 

, monitorizarea cantitativă a resurselor de apă – 446.284 măsurători de niveluri râuri și lacuri, 
9.650 măsurători niveluri foraje, 2.624 măsurători debite râuri, măsurători precipitații 40.514, 
măsurători evaporări 957, măsurători debite aluviuni în suspensie 273 . 

, avizare a lucrărilor ce se execută pe ape sau au legatură cu apele, eliberarea autorizaţiilor de 
gospodărire a apelor, notificări de începere a execuției și de punere în funcțiune: 189 
autorizații, 89 avize,25  notificări începere execuție și 9 notificări punere în funcțiune;  

, monitorizarea volumelor de apă prelevată – 986 procese verbale și a volumelor de nisipuri și 
pietrișuri extrase din cursurile de apă – 237 procese verbale;  

, actualizarea cadastrului apelor -i a drepturilor de folosire a apelor 6.530 obiective; 

, întocmirea studiilor de prefezabilitate pentru promovarea  de lucrări noi de amenajare pentru 
protecția calității apelor precum și pentru prevenirea acțiunilor distructive a apelor ,2 proiecte 

 ( râu Siret la Mușenița și râu Moldova la Drăgușeni); 

, controlul utilizatorilor de apă -i a lucrărilor construite pe ape -i în legatură cu apele, din punct 
de vedere al funcţionării și al încadrării în prevederile avizelor și autorizaţiilor de gospodărire a 
apelor –610 controale;  



16 
 

, constatarea contravenţiilor si aplicare a sancţiunilor prevăzute de legislaţia în domeniul 
gospodăririi apelor – 49 sancțiuni din care 36 avertismente și 13 sancțiuni contravențională în 
valoare totală de 458 mii  lei pentru încălcarea legislației în domeniul gospodăririi apelor.  

  
 SISTEMUL HIDROTEHNIC INDEPENDENT SIRET are ca obiect de activitate gospodărirea 

apelor, respectiv întreţinerea -i exploatarea Acumulărilor  Rogoje-ti -i Bucecea. În anul 2015, aceasta 
a constat în: 

,  regularizarea debitelor în bazinul hidrografic Siretul Superior, pentru combaterea inundaţiilor -i a 
fenomenelor meteo periculoase;; 
,  activități de întreținere și exploatare a barajelor conform Programului de Gospodărirea Apelor  
 Pe teritoriul județului Suceava, pentru a opri eroziunea activă a malului drept a acumulării 

Rogojești, în zona Grămești s,au continuat lucrările de consolidare a malului și de decolmatare a 
Canalului Negostina.  
 

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA 

 La sfâr-itul anului 2015, suprafaţa totală administrată de Direcţia Silvică Suceava era de 
341.986 ha fond fortstitr, din care: 272.574 ha proprietate publică a statului -i 69.412 ha proprietate a 
persoanelor juridice -i fizice, aflată în administrare -i/sau pază. 

1. Rtgtntrarta pădurilor 
             1.1 În fond forestier de stat, programul Direcţiei Silvice Suceava , Regia Naţională a 

Pădurilor ,Romsilva, pentru lucrările de regenerarea pădurilor în suprafaţă de 1.345 ha, din care 
regenerări naturale 500 ha -i împăduriri integrale 845 ha, a fost realizat în procent de 132,49%, cu o 
depă-ire de 229 ha la regenerări naturale -i 208 ha la împăduriri integrale. 

Concomitent cu lucrările de instalare a noilor regenerări s,au efectuat lucrări de completări 
curente în plantaţii cu reu-ită provizorie pe suprafaţa de 273 ha, cât este prevăzut în program -i 6 ha 
refacere plantaţii calamitate. 

Valoarea lucrărilor de regenerarea pădurilor în anul 2015 a fost de 11.404.634 lei. 
              1.2 În fond forestier privat cu contract de administrare -i servicii, în anul 2015, 

suprafaţa cu regenerări este de 492 ha, din care  regenerări naturale pe 64 ha -i împăduriri pe 428 ha. 
Lucrări de completări s,au executat pe  o suprafaţă de 35 ha.  
 În campania de împăduriri din primăvara anului 2015 s,au folosit 7 milioane puieţi forestieri, în 
majoritate, asiguraţi din pepinierele proprii.                                           
         

2. Îngrijirta în arborttt 
Având în vedere importanţa lucrărilor de îngrijire în dezvoltarea -i asigurarea stabilităţii 

arboretelor, în anul 2015, s,au executat aceste lucrări pe o suprafaţă însemnată din fondul forestier 
administrat de Direcţia Silvică Suceava. 

Aceste lucrări au fost urmărite atât în fondul forestier proprietate publică a statului cât -i în 
pădurile altor proprietari cu care s,au încheiat contracte de administrare sau de prestări servicii silvice. 

 
2.1.        În păduripe proprietate pubpică a statupui 

Faţă de programul anual de 10.150 ha  s,au realizat lucrări de îngrijire a arboretelor tinere pe o 
suprafață de11.140 ha (109,75%). 

Pe natură de lucrări, situaţia se prezintă astfel: 
La degajări, s,a parcurs cu lucrări o suprafaţă de 1.075 ha faţă de suprafața  programată de 1030 

ha. ( 104,37 %  ) 
La curăţiri, s ,au realizat 1.161 ha față de suprafața de1.020 ha prgramată  (113,82 %).  
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La rărituri, s,au realizat 8.904 ha față de  8.100 ha programte (109,93%).  
2.2.� În păduripe aptor proprietari pentru care s9au încheiat contracte de 

administrare sau pază 
Până la finele anului 2015, în aceste păduri a fost parcursă cu lucrări de îngrijire o suprafaţă 

totală de 1.020 hectare. 
Pe natură de lucrări, suprafeţele realizate sunt următoarele: 

� degajări –   77 ha; 
� curăţiri –    93 ha; 
� rărituri –   850 ha. 

  
3. Exploatarta �i valorificarta masti ltmnoast 
Pe baza prevederilor Codului Silvic  -i a amenajamentelor silvice în vigoare, un program de 

recoltare a masei lemnoase în anul 2015, de 1.260 mii mc, pentru Direcţia Silvică Suceava. Program 
realizat aproape integral, în procent de 99,89%, exploatându,se  un volum total de 1.258,6 mii mc. 

Volumul de 1.258,60 mii mc s,a exploatat, astfel: 
, 785,1 mii mc (62,4%) s,au exploatat de agenţi economici atestaţi, în cadrul 

contractelor de furnizare a masei lemnoase pe picior; 
, 365,6  mii mc (29,00 %) s,au exploatat prin prestaţii de servicii de 

exploatare de către agenţi economici atestaţi; 
, 107,9 mii mc (8,6%) s,au exploatat cu formaţiile  proprii de exploatare, în 

regia ocoalelor silvice. 
 

4. Lucrări dt prottcţit ptntru mtnţintrta unti stări fitosanitart normalt a pădurilor 
s,au efectuat în pepiniere, solarii, culturi tinere -i arborete de foioase -i ră-inoase. 

În fond forestier de stat, în cursul anului 2015, au fost depistaţi dăunători forestieri pe o 
suprafaţă de 79.320 ha (30% din suprafaţa fondului forestier de stat administrat). 

În pepiniere -i solarii, s,au realizat lucrări de depistare, prevenire -i combatere a dăunătorilor, 
pe 161 ha din care: 

, combaterea insectelor (larve de cărăbu-i, coropi-niţă, viermi sârmă etc) pe 98 ha; 
, combaterea paraziţilor vegetali, pe 51 ha; 
, combaterea rozătoarelor -i a altor mamifere dăunătoare, pe 12 ha. 
În plantaţii -i arborete, s,au realizat lucrări de depistare, prevenire -i combatere a dăunătorilor, 

pe 41.188 ha, din care: 
, combaterea ipidelor, pe 38.108 ha; 
, combaterea trombarului puieţilor de ră-noase (Hylobius abietis), pe 584 ha; 
, prevenirea pagubelor produse de vânat, pe 2335 ha. 
De asemenea, s,au realizat lucrări de monitorizare -i depistare a dăunătorilor defoliatori în 

arboretele de ră-inoase (Lymantria monacha), pe 231.312 ha -i în arboretele de foioase (tortricide, 
geometride, Lymantria dispar), pe 1680 ha, ace-tia rămânând în continuare în stare de latenţă.   

Atacurile de ipide din cursul anului 2015 au provocat infestarea pe picior a unui număr 23 mii 
arbori cu un volum de 13 mii mc, reprezentând doar 61% faţă de anul 2014.   

Cheltuielile pe anul 2015 cu activitatea de protecţie a pădurilor au fost de 2.560 mii lei, din care 
manopera 1.685 mii lei, situându,se la un procent de 52,6% faţă de cheltuielile estimate în programul 
propus pentru anul 2015. Evoluţia descendentă a populaţiilor de dăunători din anul 2015 a determinat 
diminuarea suprafeţelor pe care s,au aplicat lucrări de combatere -i implicit scăderea cheltuielilor. 
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GARDA FORESTIERĂ SUCEAVA   a contribuit la îndeplinirea următoarelor obiective: 

I. Rtîmpădurirta supraftţtlor dt fond fortstitr proprittatt privată �i a ctlor proprittatt 
publică a UAT: 
 Întrucât la nivelul judeţului Suceava, la finele anului 2014 s,a înregistrat o clasă de regenerare 
de 6090 ha, din care pentru 2419,1 ha s,au depă-it două sezoane de vegetaţie de la tăierea definitivă, 
activitatea de reîmpădurire în fondul forestier a devenit prioritară. Suprafaţa din clasa de regenerare 
provine în special din fondul forestier privat al persoanelor fizice -i juridice, respectiv 3.888 ha, 518 ha 
provin din fondul forestier proprietatea unităţilor administrativ,teritoriale -i 1.684 ha din fondul 
forestier proprietate publică a statului. 
 În acest sens, în anul 2015 s,au întocmit 646 devize pentru rtîmpădurirta a 1272,94 ha 
proprietatea privată a persoanelor fizice -i juridice.  

De asemenea, s,a realizat împădurirta a 1.789 ha, astfel: : 
,   464 ha fond forestier a persoanelor fizice -i juridice; 
,      301 ha fond forestier a unităţilor administrativ,teritoriale; 
,    1.024 ha fond forestier de stat; 

            II. Monitorizarta �i impulsionarta gospodăririi întrtgului fond fortstitr prin structuri 
autorizatt s,a orientat prioritar spre inspecţii în pădurile private fără servicii silvice -i impulsionarea 
proprietarilor de păduri pentru asigurarea pazei prin ocoale silvice. Au fost aplicate un număr de 35 
sancţiuni contravenţionale cu o valoare de 29.500 lei și au fost preluate în pază 607 ha în anul 2015. 
 III. Controlul aplicării rtgimului silvic în toatt formtlt dt proprittatt asupra pădurii: 

Situația activității de control silvic în judeţul Suceava pe anul 2015 comparativ cu anul 2014 
pentru principalii indicatori ai activităţii de control: 

Nr. 
Crt 

Sptcificări 2014 2015 
%2015/ 

2014 

1 Volumul arborilor tăiaţi ilegal 2273 6417 282 

2 Număr sesizări penale 48 30 63 

3 Valoarea prejudiciilor din infracţiuni , lei 298031 1254638 421 

4 Număr contravenţii constatate 951 1018 107 

5 Valoarea amenzilor contravenţionale , lei 2020850 1984805 98 

6 Material lemnos confiscat TOTAL, din care: 23998 8515 35 

7         *  Material lemnos confiscat fizic 1157 1336 115 

8          * Material lemnos care nu se regăse-te, 
confiscat  contravaloric 

22841 7179 31 

9 Număr sesizări verificate 128 86 100 

În anul 2015, s,au efectuat 629 inspecţii de fond sau parţiale -i 749 controale de exploatare. 

Prin controalele efectuate s,a verificat suprafață de 29.795 ha, respectiv 7% din suprafaţa pădurilor 
judeţului Suceava și s,a constatat  tăierea ilegală a 6417 m.c. masă lemnoasă. 

 Evopuția tăieripor ipegape pe raza județupui Suceava: În anul 2015, s,a constatat prin  inspecții 
de fond și controale de exploatare tăierea a 2.273 m.c. masă lemnoasă.  
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Evoluţia volumului de masă lemnoasă tăiată ilegal în judeţul Suceava pentru ultimii 5 ani este 
redată în tabelul și graficul următor: 

An Vol. taiat ilegal m.c. 
2011 4620 
2012 7709 
2013 7148 
2014 2273 
2015 6417 

 

   

În ceea ce prive-te acţiunea de control a circulaţiei materialelor lemnoase -i verificarea 
activităţii operatorilor economici, constatăm o scădtrt 35% volumului de material lemnos confiscat. 
Acest lucru se datoarează eficientizării sistemului "Radarul pădurilor", volumul de lemn 
transportat/comercializat ilegal a scăzut. 

 
Ca -i sancţiuni în anul 2015 s,au aplicat 1.018 contravenţii, faţă de 951 în anul 2014. Valoarea 

contravenţiilor aplicate este aproximativ aceeași  în 2015 faţă de 2014: 
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 IV. Altt activităţi dtsfă�uratt dt Garda Fortstitră Suctava în cursul anului 2015, pt raza 
judtţului Suctava, cart nu sunt cuprinst în Planul dt acţiuni ptntru anul 2015: 

1. Verificarea -i aprobarea actelor de punere în valoare a masei lemnoase – 538 

2. Avizarea documentaţiilor de derogare de la prevederile amenajamentelor , 3 

3. Verificarea documentaţiilor aferente titlurilor de proprietate -i semnarea titlurilor , 227 

4. Analiza documentaţiilor depuse pentru eliberarea dispozitivelor de marcat , 46 

5. Analiza documentaţiilor -i eliberarea avizelor pentru certificatele de origine pentru biomasa 
provenită din silvicultură -i industriile conexe – 40 

6. Decizii de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional – 7 

7. Decizii de scoatere definitivă din fondul forestier naţional , 2 

8. Avize pentru funcţionarea structurilor silvice – 3 

9. Verificarea îndeplinirii condiţiilor stabilite în planul de conformare pentru ocoalele silvice – 2  

10. Verificarea devizelor de împăduriri elaborate de către ocoalele silvice pentru proprietarii de 
terenuri forestiere – 646 devize pentru suprafaţa de 1272,94 ha 

11. Identificarea proprietarilor care nu au împădurit în termenul legal -i aplicarea sancţiunilor 

12. Efectuarea controlului anual al regenerărilor la ocoalele silvice private -i de stat 

13. Emiterea certificatelor de identitate pentru materialele forestiere de reproducere – 38 

14. Efectuarea de controale la firmele producătoare de seminţe forestiere , 3 

15. Avizarea documentaţiilor de schimbare a categoriei de folosinţă , 3 

16. Verificarea -i corelarea datelor din raportarea statistică SILV 1 – 4 

17. Inventarierea terenurilor cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional  

18. Avizare PUG -i PUZ – 4  
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  V. Managtmtntul �i controlul activităţii dt vânătoart:  
1. Acţiuni de prevenire -i combatere a braconajului – 11 

2. Evaluari trofee si verificarea corectitudinii evaluarii acestora , 22 

3. Sesizări privind activitatea cinegetică (pagube aduse culturilor agricole, limite de fonduri 
cinegetice etc.) , 22 

4. Verificarea autorizaţiilor de vânătoare -i a armamamentului folosit în acţiuni de vânătoare – 3 

5. Verificarea respectării regimului autorizaţiilor de vânătoare , 24 

6. Verificarea criteriilor de licenţiere a gestionarilor fondurilor de vânătoare , 16 

7. Verificare achitare tarife gestionare fonduri de vânătoare, tran-a I 2014,2015 – 18 gestionari; 

8. Centralizarea cotelor de recoltă conform Ordinului nr. 818/2015 – 18 gestionari  

9. Efectuare control de fond cinegetic – 27 

10. Verificarea respectării clauzelor contractuale de gestionare – 4 

11. Controale acţiuni de vânătoare – 1 

12. Verificări privind rea-ezarea cotelor de recoltă pe fondurile de vânătoare ,  4 

13. Verificare acţiuni evaluare vânat – 10 

14. Amenzi la practicarea vânătorii -i regimul armelor de vânătoare – 2 

15. Centralizare date privind evaluarea efectivelor de vânat – 18 gestionari pe 71 fonduri 
cinegetice 

 

Capitopup 3– CULTURA 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA și instituțiile de profil aflate sub autoritatea acestuia, 
respectiv Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera”, Centrul Cultural „Bucovina” și Muzeul Bucovinei, în 
cursul anului 2015 au desfășurat 183  acțiuni culturalt conform  „Calendarului acțiunilor în anul 
2015, de către instituțiile culturale și artistice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Suceava”, 
organizate de instituțiile publice culturale menționate, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceva, 
Inspectoratul Școlar al Județului Suceava, Mănăstirea Putna, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și primăriile din județ. 

 În vederea promovării produsului specific local, s,a avut în vedere cuprinderea în Calendar a 
unui număr important de acțiuni necesare susținerii proiectelor implementate de Consiliul Județean 
Suceava cum sunt: „Paște în Bucovina”, „Pelerin în Bucovina”, ”Târgul de toamnă , Produs în 
Bucovina” și „Crăciun în Bucovina”.  
 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ  
 În domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, a fost asigurată inventarierea  -i 
actualizarea evidenţei patrimoniului imobil a ctlor 518 obitctivt aflatt în Lista Monumtnttlor 
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Istorict -i au fost monitorizate intervenţiile asupra monumentelor istorice prin 198  insptcţii �i 239 
avizt tlibtratt . 
  Comparativ cu anul precedent situațiaeste redată sintetic mai jos: 
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Activitatea Direc�iei de Cultură $i Patrimoniu Cultural Na�ional al 

Jude�ului Suceava, 2014 2015

Activitate 2014 2015

Nr. avize eliberate 246 239

Nr. de inspec6ii la
monumente

265 198

Nr. de certif icate de export
def initiv/temporar

48 62

Colaborări cu Inspectoratul

Jude6ean de Politie pe
probleme de patrimoniu

9 30

Avize specifice conform,
Legii nr 17/2014 

0 62

1 2

 

 

Capitopup 4– DEZVOLTARE DI ADMINISTRAŢIE 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA 
În sinteză, activitatea  de urbanism și amtnajarta ttritoriului este redată în tabelul :  

Obitctivtlt  Principaltlt activități dtsfășuratt  

ReactualizarePUG – urilor. Au fost avizate  6 PUG,uri: comuna Mușenița, Moara, 
Grănicești, Fîntînele, Fundu Moldovei, Horodniceni. 
Circulara finanțare PUG, solicitata de MDRAP 

Emitere avize la certificate de urbanism și a 
avizelor la autorizaţiile de construire în condiţiile 
legii. 

Avize la Certificate de urbanism: 520,  taxa încasată  = 6760 
Ron 
Avize la Autorizații de Construire: 170, taxa încasată = 2210 
Ron 

Emitere certificate de urbanism -i a autorizaţiilor 
de construire în condiţiile legii. 

Certificate de Urbanism: 268, taxa încasată (Ron) = 6510,63 
Autorizații de Construire: 59, taxa încasată (Ron) = 24139,3 

Verificare documentaţii de urbanism si 
amenajarea teritoriului (PUG, PUZ, PUD) în 
vederea emiterii Avizului Comisiei tehnice de 
amenajarea teritoriului -i de urbanism din cadrul 
Consiliului Judeţean Suceava. 

Participarea la Tedinţele de dezbatere publică în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru PUG la sediu primăriilor. 
Verificarea documentaţiilor de reactualizare PUG în vederea 
emiterii avizului de către Consiliul judeţean. 
Verificarea documentaţiilor pentru obţinerea Certificatului de 
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru 
societăţile comerciale conform H.G. nr.834/1991. 
PUZ,uri avizate: 34 
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Transpunerea în practică a documentaţiilor de 
urbanism promovate de Consiliul Judeţean 
Suceava, a elementelor care definesc orientările 
generale privind organizarea -i dezvoltarea 
urbanistică a localităţilor, precum -i amenajarea 
teritoriului judeţului (PATJ). 

Participarea în cadrul Comisiei centrale de inventariere a 
bunurilor din domeniul public și privat al județului Suceava 
și a celor din patrimoniul Consiliului Județean Suceava. 
 

Colaborarea cu toate consiliile locale, instituţiile 
publice din subordinea CJ, precum -i cu 
societăţile, regiile autonome -i alte persoane fizice 
-i juridice interesate din judeţ. 
Colaborarea cu instituţii publice la nivel naţional. 

Înștiințarea consiliilor locale  cu privire zonele de protecție și 
siguranță (harta actualizată) la obiectivele aparținând 
SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș amplasate pe teritoriul 
județului Suceava. 
Înștiințarea consiliilor locale  cu privire la respectarea 
limitelor zonelor de siguranță și protecție a căii ferate, 
solicitarea avizului Companiei naționale de Căi Ferate în 
vederea obținerii AC pentru orice tip de lucrări efecuate în 
zona de protecție a infrastructurii feroviare. 
Participarea la „OBSERVATOR TERITORIAL , sistem 
informațional integrat în sprijinul politicilor publice de 
dezvoltare teritorială". 

Iniţierea introducerii GIS/SISDIEBDU pentru 
judeţul Suceava. 

Program în derulare – localităţi cu lucrări contractate aflate 
în derulare incluse în programul de finanţare prin MDRAP 
(Vatra Dornei, Fălticeni). 

Control pe teritoriul judeţului  pentru obiectivele 
din competenţa de autorizare a Consiliului 
Judeţean, conform prevederilor legale din 
domeniul amenajării teritoriului -i urbanismului. 

Actualizarea bazei de date ce conține AC -i CU emise de 
către Consiliul Judeţean Suceava și publicarea ei pe site. 
 
 
 
 

Participarea în Comisia de delimitare cadastrală a 
unităţilor administrativ, teritoriale din judeţ -i de 
delimitare a intravilanelor. 

Participare la Comisiile de delimitare cadastrală a 
intravilanelor unităţilor administrativ,teritoriale, comisii 
stabilite prin Ordinul Prefectului județului Suceava. 

Monitorizarea problemelor de cadastru -i 
publicitate imobiliară pentru judeţul Suceava în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
07/13.03.1996. 

Centralizarea datelor -i informaţiilor, precum -i participarea 
efectivă la acţiunile problemelor de cadastru . 
Asigurarea datelor cadastrale în vederea stabilirii 
amplasamentelor unor proprietăţi faţă de zonele expuse la 
riscurile naturale, respectiv  amplasarea în 
intravilan/extravilan a proprietăţii private asupra terenurilor  

Participare la consultare publică privind Strategia 
de dezvoltare teritorială a României. 

 centralizarea datelor, corespondență cu MDRAP privind 
propuneri de îmbunătățire pentru dezvoltarea strategică a 
teritoriului la nivel național. 

Participarea în cadrul Grupului de Lucru pentru 
stabilirea domeniului -i a nivelului informaţiilor 
ce trebuie incluse în Raportul de Mediu în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru PUG. 

Participarea în cadrul Grupului Tehnic de Lucru în vederea 
analizării proiectelor de mediu. 
 

Diseminare hărți de hazard și hărți de risc la 
inundații (Directiva 2007/60/EC privind evaluarea 
și managementul riscului la inundații). 

Circulară , transmiterea hărților la toate UAT,urile din județ. 
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Programul Național dt Dtzvoltart Locală –PNDL 
În anul 2015, M.D.R.A.P. a decontat pentru lucrări executate la sistemele de alimentare cu apă, 

staţii de tratare, sistemele de canalizare -i staţiile de epurare, poduri, podeţe -i punţi pietonale, școli și 
grădinițe suma de 30.149.636 lei. S,au încheiat contracte de finanțare multianuale 2015 – 2018 pentru 
un număr dt 69 dt obitctivt din aceste categorii, cu o valoart cumulată dt 167.274,6 mii  lti. 
            S,au recepționat un număr de 4 obiective de investiții, iar 5 obiective au lucrările finalizate și 
sunt în faza de pregătire a recepțiilor.   

 
 
 Modtrnizarta administraţiti publict 
În procesul de implementare și monitorizare a Strattgiti ptntru consolidarta administrațiti 

publict 201402020, aprobată prin HG nr. 909/2014 a fost reorganizat Grupul Județean de Modernizare 
a administrației publice care face parte din Rețeaua Națională de Modernizare  RNM.  A fost întocmită 
Strategia pentru modernizarea administraţiei publice din judeţul Suceava care a fost prezentată în 
Tedinţa grupului de modernizare judeţean în luna septembrie 2015.  

Eficientizarea activităţii de la nivelul  Institutiei Prefectului , Judetului Suceava, s,a realizat 
prin optimizarea fluxurilor informationale inter si intra,institutionale și îmbunatatirea comunicarii.  

La nivelul SPD,urilor -i a UAT,urilor din judeţul Suceava s,a realizat monitorizarea 
Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul aprobat prin 
HG nr. 1723/ 2004. În cursul anului 2015, la nivelul judetului a existat o preocupare constantă pentru 
consolidarea și lărgirea cadrului de participare a societății civile la procesul decizional. 

 La nivelul județului s,a asigurat coordonarea activităților serviciilor publice comunitare locale 
de evidență a persoanelor și a și a activității de stare civilă, s,au desfășurat acțiuni de coordonare și 
control metodologic la toate UAT,urile din județ.   

În anul 2015, Instituţia Prefectului,judeţul Suceava în colaborare cu Consiliul Judeţean 
Suceava, a iniţiat 17 Proitctt dt Hotărâri dt Guvtrn -i 3 Proitctt dt Ordonanţă dt Urgtnţă a 
Guvtrnului, pe care le,a suspus aprobării Ministerului Dezvoltării Regionale -i Administraţiei Publice  
 De asemenea, au fost întocmite 3 Proiecte de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului în vederea 
modificării: Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările -i 
completările ulterioare(2) și Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată (1), cu privire la activitatea aparatului propriu din cadrul Primăriei municipiului Rădăuți 

Dintre acestea, au fost aprobate 5 Proiecte de HG referitoare la atestarea domeniului public  -i 
cele 3 Proiecte OUG.  

O preocupare constantă în activitatea de verificare a legalității actelor administrative 
adoptate/emise de către autorităţile administraţiei publice locale -i judeţene, în anul 2015 a reprezentat,
o monitorizarea respectării legislaţiei naționale și armonizarea acesteie  cu legislația UE. 

Activitatea de exercitare a controlului de legalitate și contencios administrativ de la nivelul 
județului s,a realizat asupra unui număr de 38.763 actt administrativt tmist/adoptatt în cele 114 
unităţi administrativ,teritoriale din judeţ -i Consiliul Judeţean Suceava, din care  5.637 hotărâri 
adoptatt de către consiliile locale -i consiliul judeţean, precum -i asupra unui număr de 33.126 
dispoziţii emise de către primari -i Pre-edintele Consiliului judeţean Suceava, situaţie care se 
prezintă astfel: 

� Apreciate ca fiind legale direct sau ca urmare a clarificărilor ulterioare: 35.821; 
� Revocate de emitent: 346; 
� La care s,au adus clarificări, nefiind  cazul de revocare: 1.331 
� În curs de reanalizare la emitent: 1177 
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� S,au formulat un număr de 44 acţiuni la instanţa dt conttncios administrativ, 
pentru un număr de: 77 hotărâri adoptate de către consiliile locale -i 11 dispoziţii 
emise de către primari, cu prtcizarta că au txistat cazuri când, printr,o singură 
acţiune, s,a solicitat revocarea mai multor acte administrative . 
 

Ca urmare a solicitărilor primarilor unităţilor administrativ,teritoriale din judeţ, s,au acordat un 
număr de 143 avize de pegapitate asupra actelor administrative emise de primari sau adoptate de către 
consiliile locale la solicitare. 

În anul 2015 au fost emise un număr de 392 de Ordine ape Prefectupui. 
 Activitatea de epiberare a apostipei pentru actele  oficiale administrative emise de autoritățile 

publice centrale sau locale și de alte organe de autoritate administrativă în conformitate cu prevederile 
Convenţiei de la Haga din 1961, desfă-urată în anul 2015 la nivelul Instituției Prefectului – județul 
Suceava, a constat în primirea și  înregistrarera unui  număr de 3139 cereri, pentru aplicarea apostilei 
pe un număr de 4.480 acte administrative. 

 
 
 Activitatea INSPECTORATULUI  JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCŢII  a constat în 

efectuarea unui număr total de 485 controalt, din care,  pentru verificarea : 
, calității  construcțiilor  și  preformanței  energetice a clădirilor  , 405 controale; 
, suprvegherii  pieții produselor pentru construcții, stații de producere betoane, mixturi asfaltice , 

agregate  și lagoratoare de încercări,  – 80 controale 
În urma controalelor efectuate s,a constat  un număr de 357 neconformități și s,au dispus tot 

atâtea măsuri. Pentru abateri grave constatate s , au aplicat 32 sancțiuni contravenționale, în special 
pentru nerespectarea prevederilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții . 

De semenea, au fost soluționate 143 reclamații  din care peste 80 % au fost cele referitoare la 
nerespectareea prevederilor Legii nr 50/1991 privind autorizatrea lucrărilor de construcții  

 

 

Capitopup 5 – EDUCAŢIE și CERCETARE  

 

INSPECTORATUL 9COLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA (I9J)  

  Structura reţelei -colare în anul -colar 2015,2016, pe tipuri de unităţi de învăţământ, este prezentată 

în tabelul de mai jos: 

URBAN RURAL 
Tip dt unitatt 

TOTAL, 
DIN 

CARE 
PJ Structuri 

TOTAL PJ 
Struc 
turi 

TOTAL PJ 
Struct 

uri 
Grădiniţe cu program normal 370 8 362 61 7 54 309 1  308 
Grădiniţe cu program prelungit 21 10 11 20 9 11 1 1 0 
Tcoli primare 109 0 109 5 0 5 104 0 104 
Tcoli gimnaziale 223 144 79 40 38 2 183 106 77 
Licee  37 37 0 31 31 0 6 6 0 
Tcoli speciale 6 6 0 6 6 0 0 0 0 
Cluburi sportive 3 3 0 3 3 0 0 0 0 
Cluburi ale elevilor 7 6 1 7 6 1 0 0 0 
Tcoală postliceala 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
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URBAN RURAL 
Tip dt unitatt 

TOTAL, 
DIN 

CARE 
PJ Structuri 

TOTAL PJ 
Struc 
turi 

TOTAL PJ 
Struct 

uri 
C.J.R.A.E. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
C.C.D. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
TOTAL 779 217 562 176 103 73 603 114 489 
 
Evoluţia rtţtlti �colart judtţtnt în anul 2015, comparativ cu ptrioada 200902014: 

 
Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Dinamica 
raportată la anul 

anttrior 
Totap unităţi 920 865 848 821 813 806 779 Scădere cu 1% 
Rural  732 683 667 641 633 628 603 Scădere cu 1% 
Urban 188 182 181 180 180 178 176 Scădere cu 1% 

Unităţi cu 
personapitate juridică 

230 228 217 218 220 219 217 Scădere cu 1% 

Rural  124 122 113 113 113 114 114 Constant 
Urban 106 106 104 105 107 105 103 Scădere cu 1% 

Structuri 690 637 631 641 593 587 562 Scădere cu 1% 
Rural  608 561 554 528 520 514 489 Scădere cu 1% 
Urban 82 76 77 75 73 73 73 Constant 

 
În vederea atingerii obiectivelor propuse s,a realizat încadrarea cu personal didactic, în rețeaua 

școlară a județului Suceava fiind cuprinse: 7.884 cadrt didactict, 1.026 cadrt didactict auxiliart și 
1.731 cadrt ntdidactict,  

 

Raportul număr tltvi/număr cadrt didactict, la înctputul anului �colar 201502016 

Nivtl dt învăţământ 
Număr dt 

tltvi 
Număr dt cadrt 

didactict 
Eltvi/cadrt didactict 

Pre-colar 19218 993 19.353 
Primar 34187 1711 19.980 
Gimnazial 30426 2757 10.878 
Liceu -i învăţământ profesional 27949 1953 14.080 
Special 1734 470 4.356 

TOTAL 113514 7884 14.398 
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Raportul număr cadrt didactict/număr cadrt didactict auxiliart, rtsptctiv ptrsonal ntdidactic, din 
învăţământul dt masă, sptcial �i unităţi contxt, la înctputul anului �colar 201502016 

Cattgorit ptrsonal Număr ptrsonal 

Didactic 7884 
Raport 

Auxiliar 1025.5 7,6 cadre didactice/ cadru didactic auxiliar 
Nedidactic 1730.5 4,5 cadre didactice/ personal nedidactic 

 

 

Situaţia numtrică a normtlor didactict pt nivtlt dt �colarizart, la înctputul anului �colar 201502016 

Total normt 
didactict 

Normt pt 
nivtl 

prt�colar 

Normt pt 
nivtl 

primar 

Normt pt 
nivtl 

gimnazial 

Normt pt nivtl 
lictal �i 

învăţământ 
proftsional 

Nivtl 
sptcial 

Contxt 

7838.5 993 1711 2675 1831 466,5 161 
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Normt didactict �i cadrt didactict pt mtdii (urban, rural) , la înctputul anului �colar 201502016 

Didactic Urban Rural Total 
Norme didactice 4409.5 3429 7838.5 
Cadre didactice 4211 3673 7884 

 

 

Evoluţia normelor didactice, a normelor didactice auxiliare -i a celor nedidactice în anul -colar 
2015,2016, comparativ cu anii -colari precedenţi 
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Norme/cadre 
An -colar 
2012,2013 

An -colar 
2013,2014 

An -colar 
2014,2015 

An -colar 
2015,2016 

Evoluţie 

Norme didactice 7956 7954 8040 7838.5 
Scade cu 
2.50% 

Cadre didactice 8289 8210 7990 7884 
Scade cu 
1.32% 

Cadre didactice auxiliare 1003.5 998 1070 1025.5 
Scade cu 4.15 
% 

Personal nedidactic 1795 1750.5 1866 1730.5 
Scade cu 7.26 
% 

Cadre didactice titulare 6608 6639 6648 6546 
Scade cu 
1.53% 

Suplinitori calificaţi 1633 1488 1342 1244 
Scade cu 
7.30% 

Suplinitori cu studii superioare 
dar necorespunzătoare postului 

34 52 48 49 
Cre-te cu 
2.08% 

Suplinitori în curs de calificare 14 31 42 45 
Cre-te cu 
7.14% 

 

 
 
 

În unitățile de învățământ 98% este personal  didactic calificat  asigură derularea unui 
învățământ de calitate în concordanță cu cerințele unei societăți moderne; 

Sesiunea 2015 a fost derulată pentru următoarele categorii de cadre didactice: 
 387        pentru definitivat, 305 pentru gradul II -i 313 pentru gradul didactic I.  

21  cadre didactice au obţinut echivalarea doctoratului cu gradul didactic I. 
2450  inspecţii de specialitate curente -i speciale. 

S,a realizat pregătirea -i monitorizarea debutanţilor în cadrul Programului de formare 
„Bazele formării profesionale” pentru 387 cadre didactice debutante, organizat în vederea 
participării la examenul naţional de definitivat.  
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Situaţia autorizării de unităţi/specializări în învăţământul de stat, în 2015, comparativ cu 

perioada 2009,2014: 
 

Anul 
Număr  

unităţi �colart 
 autorizatt 

Număr  
sptcializări autorizatt 

Nivtl dt învăţământ 

2012 8 10 - nivel gimnazial 
-  nivel liceal 
-  nivel postliceal 

 
2013 2 12 - nivel liceal 

- nivel postliceal 
2014 6 10 - nivel liceal 

- nivel postliceal 
- nivel profesional 

2015 9 15 - nivel pre-colar 
- nivel liceal 
- nivel postliceal 
- nivel profesional 

 
Situaţia acreditării de unităţi în învăţământul particular, în 2015, comparativ cu perioada 2012,2014: 
 

Anul Număr unităţi acrtditatt Nivtl dt învăţământ 

2012 , , 
2013 5 , nivel postliceal 

, nivel liceal 
, nivel profesional 
, nivel pre-colar 

2014 1 - nivel profesional 
2015 , -  

 
Realizarea planului de -colarizare pentru învăţământul profesional prin corelarea domeniilor 

de calificare /specializare cu cele solicitate pe piaţa locală a pieţei forţei de muncă, conform PRAI -i 
PLAI; aprobarea în CLDPS a calificărilor /specializărilor noi propuse, astfel, în anul -colar 2015,
2016 funcţionează: 

,   870  grupe în învăţământul pre-colar (19.218 pre-colari); 
, 1.707 de clase în învăţământul primar (34.095 elevi); 
, 1.436 de clase în învăţământul gimnazial (30.269 elevi) 
 

Rezultatele obţinute de elevi la Examenul de Bacalureat, exprimate în procente de 
promovabilitate la nivel de judeţ, în 2015, faţă de perioada 2012,2014: 

Stsiunta 
Anul 

Iunit0iulit August0stpttmbrit 

2012 46,98% 38,24% 
2013 65,78% 30,97% 
2014 67,32% 41,42% 
2015 70,09% 23,86% 
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Evoluţia organizării învăţământului cu predare simultană în anul 2015, comparativ cu 

perioada 2009,2014. 

Nivtl dt 
�colaritatt 

Număr  
dt 

unităţi 
în 2009 

Număr  
dt 

unităţi 
în 2010 

Număr  
dt 

unităţi 
în 2011 

Număr  
dt 

unităţi 
în 2012 

Număr  
dt 

unităţi 
în 2013 

Număr  
dt 

unităţi 
în 2014 

Număr  
dt 

unităţi 
în 

2015 

Dinamică 

Învăţământ 
primar 

231 193 180 167 167 153 143 Scădere cu 
7% 

Învăţământ 
gimnazial 

11 11 14 15 15 18 22 Creștere cu 
18% 

 
 

              Rezultatele obţinute de elevi la diferite faze ale olimpiadelor -i concursurilor -colare -i 
extra-colare, în 2015, comparativ cu anii 20012,2014: 
 

Tipul de 
competiţie 

 
Anul  

Olimpiade pe 
discipline  
faza naţională 

Olimpiade pe 
discipline  
faza 
internaţională 

Concursuri 
naţionale 

Concursuri 
naţionale 
extra-colare 

2012 128 5 270 312 
2013 133 2 254 320 
2014 156 11 321 276 
2015 152 8 676 519 

 
Evtnimtntt organizatt dt C.J.E. Suctava: 

Adunarea Generală a Consilului Național al Elevilor (CNE)M, Colegiul Național “Petru Rareș” 
Suceava a găzduit workshop,ul ”Relaționare și dezvoltare”,“Consiliul elevilor 3 comunicare 
eficientă” – tema workshop,ului desfă-urat la Colegiul „Alexandru Cel Bun” Gura Humorului, 
participarea la Forumulul Consultativ cu privire la nevoile sociale și profesionale ale tinerilor ,  
prima activitate a proiectului Dezvoltare prin TINEri, proiect al Asociație Elevilor Mehedințeni. 

Inspectoratul Școlar al Județului Suceava a organizat la Colegiul Național ”Eudoxiu 
Hurmuzachi” Rădăuţi Cercul pedagogic al coordonatorilor consiliului elevilor, cu tema ”Decizii la 
vârsta indeciziilor”. 

Totodată, a fost asigurată participarea la Conferința interregională de la Focșani, și la  
Conferința „Modele de reușită în plan social și profesional pentru TINEri” Băile Herculane  

Inspectoratul Școlar Județean Suceava – Consiliul Județean al Elevilor Suceava, în parteneriat 
cu Consiliul Județean Suceava, a organizat, la Vatra Dornei, a III,a ediție a proiectului de dezvoltare 
personală „Atelierele cunoașterii”. Parttntriatul Școală0Familit 

În județul Suceava funcționează 67 Asociații ale părinților cu scopul  optimizării parteneriatului 
școală – familie, a gestionării transparente a fondurilor provenite din contribuțiile voluntare ale 
părinților. Au fost accesate, derulate și diseminate proiecte de interes local, zonal, național sau 
european. 

Judeţul Suceava a iniţiat peste 200 de proiecte/concursuri propuse pentru CAEN, CAER sau 
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CAEJ  în vederea aprobării lor în Calendarul Activităţilor Educative 2015. 
Programul ”9coala altftl: Să �tii mai multt0 să fii mai bun!” 
Programul ”Școala altfel” este un nou concept de... -coală, implică pre-colarii, elevii și cadrele 

didactice în activităţi care răspund intereselor și preocupărilor acestora, pune în valoare talentele și 
capacitățile elevilor în diferite domenii, stimulează participarea elevilor la acţiuni variate, în contexte 
nonformale. 

 
Învăţământul ptntru minorităţilt naţionalt și ptntru grupurilt dtzavantajat s,a 

remarcat prin activităţi, precum organizarea programelor specifice minorităților, conform 
protocoalelor încheiate, constând în schimburi de experiență metodice pentru cadre didactice și 
programe de educație nonformală și informală pentru elevi, cu participarea unor invitați din Polonia, 
vorbitori nativi  și prin utilizarea unor dotări din comunitățile etnice ale țărilor respective. 

 
Administrarea Programtlor guvtrnamtntalt  socialt: 
 Bani de piceu (beneficiari 7351 de elevi), 
 Bursa profesionapă (1608 beneficiari), 
 Rechizite �copare pentru 48.000 elevi,  
 Corn și papte (beneficiari 19.218 de pre-colari -i 64.364 de elevi de la clasa pregătitoare la 

clasa a VIII , a),   
Euro 200 (1184 beneficiari). 

 
Dimtnsiunta turoptană �i inttrnaţională a învăţământului romântsc, a fost  remarcată la 

nivelul județului Suceava prin acțiuni derulate/implementate precum: 
� schimburi culturale -i mobilităţile de elevi -i cadre didactice, în cadrul activităţilor prevăzute de 

protocoalele încheiate cu instituţii similare din Polonia, Ucraina (concursuri -colare, -coli de 
vară, simpozioane, cursuri de formare). 

� programe de cooperare europeană (Comenius, Grundtvig, Tineret în acţiune etc.), derulate  în 
I.S.J. -i în -coli finalizate în 2015. 

�  proiecte de mobilitate -i parteneriate strategice derulate in noul program Erasmus+.  
� acordarea de consultanţă specifică pentru peste 300 cadre didactice pentru noul program 

Erasmus+. 
� vizite de studiu a partenerilor din cadrul Programelor Comenius,  Grundtvig al căror aplicant a 

fost -i Inspectoratul Școlar. 
� mobilități pentru 87 de cadre didactice. 

� implementarea proiectelor POSDRU în care I.S.J. Suceava este  implicat ca beneficiar sau 
partener,  a proiectului PET 056 ,,O �ansă pentru viitor 3 Servicii integrate pentru tineri aflaţi în 
situaţie de risc într3un Centru Social Multifuncţional”, finanţat prin Apelul SINERGII PENTRU 
VIITOR – TINERI ÎN SITUAŢII DE RISC în cadrul Programului RO10 „Copii -i tineri în situaţii 
de risc -i iniţiative locale -i regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale -i promovarea 
incluziunii sociale” sau a proiectului Grundtvig GRU,13,P,LP,107,SV,RO ”Medierea conflictelor 
pentru optimizarea comunicării în mediul educaţional, social -i cultural”  în parteneriat cu Asociaţia 
părinţilor „Generaţii pentru generaţii”  Fălticeni -i cu parteneri din Turcia, Bulgaria, Slovenia, 
Spania -i Italia. 
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 UNIVERSITATEA „9TEFAN CEL MARE” SUCEAVA (USV) ,prin cele 9 facultăţi, oferă 
o educaţie universitară -i post,universitară la standarde de înaltă calitate, asigurând un curriculum 
cuprinzător, cu mai mult de 130 dt programt dt studii la nivel de licenţă, masterat, doctorat, post,
doctorat -i formare continuă pentru 8.220 studtnţi; 
� Preocupările USV sunt legate de corelarea oftrtti tducaţionalt cu cerinţele de pe piaţa muncii 

-i evaluarea periodică, acreditarea ori continuarea demersurilor pentru acreditare a specializărilor 
autorizate, atât pentru studiile universitare de licenţă cât -i pentru studiile universitare de masterat. 

� Organizarea de maniftstări �tiinţifict �i culturalt turoptnt; 
�       Dezvoltarea școlii doctoralt, în anul 2015 au fost susţinute unui număr de 31  ttzt dt 
doctorat;  
�       Organizarea de cursuri dt ptrftcţionart -i conversie profesională pentru angajaţii diferitelor 
instituţii -i firme din judeţul Suceava -i judeţele limitrofe. 
 

UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA a întreprins numeroase măsuri în 
vederea atragerii și fidelizării ptrsonalului dt ctrcttart, prin continuarea a 4 proiecte PC7 cu  o 
valloare totală de 506.240 euro; 8 proiecte naţionale; 5 proiecte POS DRU cu o valoare totală de 
aproximativ 7.900 mii lei; 2 proiecte POSCCE cu o valoare de aproximativ  35.000 mii lei; 2 granturi 
SEE de peste 400 mii lei; 1 proiect internaţional; 1 proiect LLP cu o valoare totală de 310.141 euro.  

Dezvoltarea bazei materiale de cercetare a universităţii -i asigurarea accesului la baza -tiinţifică 
-i de cercetare prin cele 13 ctntrt dt ctrcttart -i 1 Institut dt Studii Avansatt. Un exemplu este 
reprezentat de proiectul – Centrul integrat de cercetare, dezvoltare -i inovare pentru Materiale 
Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” MANSiD, accesat în cadrul 
programului POSCCE ce are o valoare de 31.460,69 mii lei -i a permis crearea sau dezvoltarea a 11 
laboratoare de cercetare dotate cu peste 100 de echipamente de cercetare,dezvoltare.  

Atragerea de finanţări nerambursabile pentru sprijinirea dezvoltării -i carierei cercetătorilor post,
doctoranzi -i doctoranzi, precum -i a coordonatorilor acestora. Un rol important în acest sens l,au avut 
proiectele POSDRU cî-tigate -i derulate de USV în această perioadă  în cadrul Axei 1.5, Programe 
doctorale -i post,doctorale în sprijinul cercetării. Promovarea rezultatelor obţinute de personalul de 
cercetare -i a proiectelor derulate în cadrul universităţii în rândul publicului larg prin mass,media, 
websites, facebook, panouri publicitare stradale de mari dimensiuni, în publicaţii de prestigiu sau 
participarea la conferinţe internaţionale. 
 

Capitopup 6– EXTERNE 

 

La  nivelul CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA în cadrul parteneriatelor pe care judeţul 

Suceava le are încheiate cu unităţi administrativ,teritoriale din alte ţări,  în anul 2015, s,au desfă-urat 

următoarele acţiuni: 

Cu Departamentup Mayenne din Franţa 
În perioada 12 ianuarie , 6 februarie 2015, judeţul Suceava a fost gazda unei delegaţii alcătuită 

din 4 elevi -i un profesor de la Liceul Robert Buron din ora-ul Laval. Unul din domeniile prioritare ale 
colaborării dintre cele două unităţi administrativ,teritoriale este învăţământul, iar elevii au efectuat 
stagii de pregătire la câteva instituţii din municipiul Suceava.  

Cu Regiunea Schwaben din Germania 
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În perioada 25,30 iunie 2015 o delegație a județului Suceava formată din  membri ai 
Ansamblului „Bucovina” al Școlii de Arte Ion Irimescu Suceava din cadrul Centrului Cultural 
Bucovina a participat la evenimentul Ziua europeană a muzicii, care a avut loc la Füssen.  

 În cadrul parteneriatului de colaborare interregională, județul Suceava și regiunea Cernăuți au 
fost gazdele unei delegații din Augsburg. În program au fost prevăzute mai multe ședințe de lucru la 
Suceava și Cernăuți, precum și vizitarea unor obiective turistice din regiunea ucraineană Delegația 
regiunii Schwaben a fost însoțită de un reprezentant al Consiliului Județean Suceava și de consulul 
onorific al Austriei la Cernăuți.   

În cadrul Acordului de cooperare cu regiunea Schwaben s,au realizat legături între diverse 
instituţii din judeţul Suceava -i entităţi similare din Germania. Astfel, și în anul 2015 s,a continuat 
finanțarea de către partea germană a mai multor proiecte, printre care -i cel cu privire la Reabilitarea 
serelor din Câmpulung Moldovenesc, implementat de Spitalul de psihiatrie din localitate sau de 
sprijinire a elevilor defavorizati din municipiul Rădăuţi, în vederea integrării în societate, prin 
finanţarea unui centru de zi care aparţine de Biserica Catolică din localitate.  

Cu Regiunea Cernăuţi din Ucraina 
În data de 31.03.2015, la Punctul de Trecere a Frontierei Porubne,Siret, a avut loc o întâlnire de 

lucru între conducerile administrative ale judeţului Suceava -i regiunii Cernăuţi, în cadrul căreia au 
fost abordate aspecte transfrontaliere -i bilaterale de cooperare, precum -i aspecte privind identificarea 
de soluții pentru deblocarea acțiunilor comune aflate în implementare, în cadrul Programului 
Operaţional Comun România – Ucraina – Moldova 2007 – 2013. Partea ucraineană a solicitat sprijin 
pentru suplimentarea numărului de autorizații de transport pentru transportatorii ucraineni de mărfuri, 
precum și reluarea legăturilor feroviare pe traseul Kiev,Cernăuți,Suceava,București. .  

Consiliul Judeţean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina” a continuat implementarea  
proiectului cultural „Trasee Eminesciene” la care au participat elevi de la -coli din Regiunea Cernăuţi.  

În data de 14 august 2015, la Mănăstirea Putna, a avut loc decernarea premiilor Concursului de 
recitare a liricii eminesciene „LA PUTNA”, pentru Regiunea Cernăuţi. 

În data de 20 noiembrie 2015, județul Suceava a primit vizita unei delegații din Regiunea 
Cernăuți, din care au făcut parte primarul orașului Cernăuți și, directorul aeroportului internațional din 
Cernăuți, în vederea inițierii unor relații de cooperare în domeniul aeroportuar. 

În perioada 5,10 august 2015, în localitatea Pojorâta, judeţul Suceava a avut loc Turneul 
Internaţional de Fotbal pentru Juniori „Patru Regiuni pentru Europa”, ajuns la cea de a XIV,a ediţie. 
La eveniment au participat tineri sub 16 ani din Departamentul Mayenne , Franţa, Regiunile Schwaben 
, Germania -i Cernăuţi , Ucraina, precum -i din judeţul Suceava. În acest context, județul Suceava a 
fost gazdă și pentru delegațiile de consilieri regionali și departamentali, formate din reprezentanți ai 
celor trei regiuni partenere, în total 180 persoane.  

Cu Regiunea Luxemburg din Regatup Bepgiei 
 În data de 7 aprilie 2015 s,a semnat Înțelegerea de cooperare între județul Suceava și Provincia 

Luxemburg. La acest eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale și serviciilor 
publice descentralizate organizate la nivelul județului, prilej cu care au fost organizate -i o serie de 
întâlniri cu reprezentanţii Universităţii „Ttefan cel Mare” Suceava și ai Camerei de Comerţ -i Industrie 
a Judeţului Suceava. 

În perioada 6,10 aprilie 2015, județul Suceava a fost gazda unei delegații a Provinciei 
Luxemburg (Belgia) si  a primit și vizita E.S. domnul Philippe Beke, ambasadorul Regatului Belgiei în 
România.  

În luna septembrie 2015, Președintele Consiliului Judeţean Suceava a efectuat o vizită de lucru 
în Regatul Belgiei, la invitația reprezentanților Provinciei Luxemburg.  

 Cu ora�up Cricova din Repubpica Mopdova 
În perioada 22,23 mai 2015, la Cricova, a avut loc hramul localităţii, manifestare în cadrul 

căreia a fost inaugurată „Aleea domnitorilor”, cu dezvelirea -i sfinţirea a 10 busturi ale Domnitorilor 
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din Ţările Române-ti, printre care s,a numărat -i statuia domnitorului Ttefan cel Mare, realizată cu 
finanțare obținută de la Consiliul Județean Suceava.  

Cu Voievodatup Podkarpackie din Repubpica Poponă 
Consiliul Județean Suceava și Voievodatul Podkarpackie din Polonia au făcut demersurile 

necesare pentru depunerea în anul 2016 a unui proiect în cadrul programului Erasmus+, cu scopul 
îmbunătăţirii nivelului de competenţe -i de aptitudini cheie ale cadrelor didactice și a altor membri ai 
personalului din domeniul învăţământului -colar special, prin consolidarea cooperării internaţionale -i 
prin cre-terea accesului transnaţional la resursele educaţionale ale altei ţări. 

 
Alte acțiuni care s,au derulat în cursul anului 2015:  
Cu Ambasada României în Ucraina, Consupatup Generap ap României din Cernăuți, 

Consipiup Regionap Vinnița din Ucraina, Consupatup Generap ap României pa Barcepona și Ambasada 
României în Irpanda. 

În perioada 24,26 martie 2015 a fost organizată la Cernăuți o Masă rotundă cu tema „Tendințe 
actuale ale colaborării transfrontaliere româno,ucrainene”, la inițiativa Societății Clubului oamenilor 
de Afaceri din Bucovina, cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuți, Administrației 
Regionale de Stat Cernăuți și Consiliului Regional Cernăuți.  

În data de 10.09.2015 judeţul Suceava a fost gazda unei delegaţii din regiunea Vinnița 
(Ucraina).  

În perioada 23,26 noiembrie, o delegație a Consiliului Județean Suceava a efectuat o vizită de 
lucru la Barcelona, la invitația Consulatului General al României la Barcelona care a avut ca obiectiv 
promovarea turistică a zonei și identificarea unor companii aeriene care să opereze zboruri pe ruta 
Barcelona,Suceava,Barcelona. 

Prefectul judeţului Suceava a primit vizita Excelenţei Sale, Doamna Thenjiwe Ethel Mtintso, 
Ambasador al Africii de Sud la Bucure-ti, ocazie cu care s,a analizat oportunitatea iniţierii unor 
parteneriate de colaborare între regiunea Mpumalanga -i judeţul Suceava, cu accent pe sectoare 
economice ca silvicultură, agricultură sau turism, precum -i realizarea unor schimburi de experienţă 
între mediul academic de la Universitatea din Nelspruit -i de la Universitatea din Suceava. 

 
În cursul anului 2015, UNIVERSITATEA „9TEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA, a 

continuat activitatea în cadrul parteneriatelor de colaborare încheiate în anii anteriori -i a semnat  noi 
parteneriate -i protocoale internaţionale de colaborare cu universităţi din Armenia Austria, Azerbaidjan 
Belgia ; Bulgaria Camerun, Cehia, China ; Coasta de Filde-; Coreea de Sud; Croaţia; Ecuador Franţa; 
Germania Grecia, Israel,  Irlanda, Italia, Lituania; Marea Britanie Maroc Rep. Moldova, Portugalia, 
Polonia,  Rusia, Serbia, Senegal, Spania; Suedia, Togo, Turcia , Ungaria Ucraina; USA și altele; 

 
În domeniul relaţiilor internaţionale, menţionăm faptul că, în anul 2015, o delegaţie 

aInspectoratului pentru Situații de Urgență  Suceava s,a deplasat în Franţa pentru a participa la un 
schimb de experienţă -i de bune practici cu structuri similare din această ţară. 

Pe aceea-i linie menționăm că participarea unei subunități depompieri militari din Republica 
Moldova la manifestările prilejuite de  Ziua Naţională a României. Cu această ocazie s,a realizat -i un 
schimb de informaţii benefic pentru ambele părţi.  
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Capitopup 7 – RELAŢIA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI  

 

În cadrul Acordului de cooperare a județului Suceava cu Rtgiunta Schwabtn s,au realizat 
legături între diverse instituţii din judeţul Suceava -i entităţi similare din Germania, care realizează 
acţiuni comune, pentru păstrarea legăturilor realizate de,a lungul anilor.  

Județul Suceava a fost gazda unei delegații a Provinciti Luxtmburg (Btlgia), în care au fost 
dezbătute unele  probleme privind de cetăţeniea.  

 Președintele Consiliului Judeţean Suceava a efectuat o vizită de lucru în Rtgatul Btlgiti, la 
invitația reprezentanților Provinciei Luxemburg. În cadrul acestui eveniment au fost prezente mai mult 
de 50 de companii și întreprinzători particulari din județul nostru , promovând în același timp turismul, 
arta și cultura locală.  

Pe parcursul vizitei au avut loc întâlniri, președintele Colegiului Provinciei Luxemburg, 
Ambasadorul României în Regatul Belgiei și cu Ministrul Agriculturii, Mediului, Turismului, 
Sportului și Infrastructurii Sportive din Regiunea Valonia. Temele abordate au contribuit la 
identificarea unor oportunități pentru dezvoltarea cooperării între județul Suceava și Provincia 
Luxemburg, printre acestea numărându,se și participarea județului Suceava la ediția viitoare a Târgului 
de la Libramont (22,25 iulie 2016).  

În perioada 5,6 decembrie 2015, Președintele Consiliului Județean Suceava a efectuat o vizită 
oficială în capitala Irlandti. În programul vizitei au fost prevăzute întâlniri cu reprezentanții 
Ambasadei României la Dublin, ai consulatului precum și cu cea mai importantă asociație a diasporei 
românești din această țară. Temele abordate în cadrul vizitei au vizat oportunitățile comerciale, 
investiționale și de turism oferite de județul Suceava potențialilor parteneri de afaceri, investitori sau 
turiști irlandezi. 
 

Capitopup 8  – BUGET și FINANȚE 
 
BUGETUL JUDEȚULUI SUCEAVA PE ANUL 2015 aprobat  și rectificat prin Hotărâre ale 

Consiliului Judeţean Suceava. 
Prevederile bugetare înscrise în bugetul propriu al județului Suceava pe anul 2015 au fost:  
 VENITURI  518.303,9 mii  lei  
 CHELTUIELI 530.029,65 mii  lei  
 DEFICIT PLANIFICAT  11.725,748  mii lei, finanțat din excedentul bugetului local, conform 

prevederilor legale. 
 
 
 
Pe structura bugetară, execuția la 31.12.2015 se prezintă astfel: 

Indicatori Prtvtdtri 
anualt 2015 

0lti0 

Extcuțit 
31.12.2015 

0lti0 

% 
rtalizart  

TOTAL VENITURI, din cart: 518.303.908 406.283.099 78,39 
Venituri proprii, din care: 66.378.716 66.734.958 100,54 

, Cote și sume defalcate din impozitul pe 
venit 

64.136.426 64.136.419 
100,00 

Sume defalcate din TVA 171.583.950 171.376.258 99,88 
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Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 9.623.854 7.805.147 81,10 

Subvenții 167.546.465 122.544.835 73,14 

Sume primite de la U.E. în contul plăților efectuate și 
prefinanțări 

103.170.923 37.821.901 
 

36,66 

TOTAL CHELTUIELI, din cart: 530.029.656 411.164.819 77,57 
Autorități publice și acțiuni externe 26.020.851 18.898.099 72,63 

Alte servicii publice generale 2.856.834 1.515.101 53,03 

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 859.100 746.994 86,95 

Apărare 336.100 312.334 92,93 

Ordine publică și siguranță națională 248.500 246.445 99,17 

Învățământ, din care: 59.828.567 59.014.848 98,64 

,furnizarea de produse lactate și de panificație și fructe 
pentru preșcolari și elevii din clasele I,VIII  

 
17.500.000 

 

 
17.094.752 

97,68 

Indicatori Prevederi 
anuale 2015 

,lei, 

Execuție 
31.12.2015 

,lei, 

% 
realizare  

Sănătate 6.971.354 6.579.882 94,38 

Cultură, recreere și religie 81.979.545 46.749.616 57,03 

Asigurări și asistență socială 157.514.575 152.582.506 96,87 

Protecția mediului 122.130.214 64.974.938 53,20 

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă 5.662.192 1.647.000 29,09 

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 1.204.000 1.121.780 93,17 

Transporturi 60.851.703 54.345.946 89,31 

Alte acțiuni economice 3.566.121 2.429.330 68,12 

Excedent/deficit ,11.725.748 ,4.881.720 41,63 

Situația sumelor alocate pentru fiecare din instituțiile finanțate din bugetul Consiliul Județean 
Suceava, la data de 31.12.2015, se prezintă după cum urmează: 

Indicatori Prtvtdtri 
anualt 2015 

0lti0 

Extcuțit 
31.12.2015 

0lti0 

% 
rtalizart  

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Suceava 1.183.323 1.173.548 99,17 

Grădinița Specială Fălticeni 3.536.125 3.521.168 99,58 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” 
Gura Humorului 

9.146.030 9.102.159 99,52 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 11.570.000 11.483.755 99,25 

Liceul Tehnologic Special Bivolărie 7.204.916 7.102.772 98,58 

Școala Gimnazială Specială „Sf. Stelian” Rădăuți 2.910.853 2.887.254 99,19 

Școala Profesională Specială Câmpulung 
Moldovenesc 

4.354.498 4.344.631 99,77 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 3.134.700 3.070.669 97,96 
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Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” 
Suceava 

6.472.770 6.446.006 99,59 

Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” 2.025.000 1.915.429 94,59 

Muzeul Bucovinei Suceava 6.580.000 5.746.628 87,33 

Centrul Cultural Bucovina 6.029.500 6.013.772 99,74 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului a Județului Suceava 

157.395.575 152.470.506 96,87 

Camera Agricolă Județeană Suceava 1.204.000 1.121.780 93,17 

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava 37.943.079 35.048.685 92,37 

Direcția de Administrare a Domeniului Public și 
Privat Suceava 

1.400.000 1.142.730 81,62 

 

ADMINISTRAȚIA JUDEȚANA A FINANȚELOR PUBLICE  SUCEAVA (AJFP) are 
misiunea de a asigura resursele pentru cheltuielile publice ale societăţii prin colectarea eficace -i 
eficientă a impozitelor, taxelor, contribuţiilor -i a altor sume datorate bugetului general consolidat din 
judeţul Suceava.  

În anul 2015 A.N.A.F. a realizat transpunerea în practică a măsurilor aferente obiectivelor din 
Strategia fiscal bugetată pe termen mediu 2012,2016, cuprinse în Planul de implementare a Strategiei, 
având astfel o viziune clară asupra etapelor de dezvoltare viitoare, cu linii de acţiune, termene -i 
responsabilităţi. Concret, axele prioritare privesc: 

� combaterea evaziunii -i fraudei fiscale, precum -i a oricăror forme de evitare a declarării -i 
plăţii obligaţiilor fiscale; 

� cre-terea eficienţei -i dinamicii colectării, concomitent cu reducerea unui leu colectat; 
� încurajarea conformării voluntare pentru asigurarea unei colectări rapide, la costuri reduse. 
Pe termen lung, obiectivul prioritar al administraţiei fiscale este cre-terea conformării voluntare 

a contribuabililor. În vederea realizării acestui obiectiv, măsurile ANAF vizează, pe de o parte, 
sprijinirea contribuabililor prin prestarea de servicii moderne – asistenţă fiscală de calitate, 
simplificarea -i modernizarea procedurilor – iar, pe de altă parte asigurarea unui tratament echitabil -i 
nediscriminatoriu -i prin aceasta, asigurarea egalităţii cetăţenilor în faţa impozitului. 
ndicatorilor de performanţă în anul 2014 
 
Rtalizarta indicatorilor dt ptrformanţă în anul 2015 
 
     A.   Principaltlt vtnituri bugttart rtalizatt pt total �i pt bugttt în anul 2015 �i comparativ cu 
rtalizărilt anului 2014 (în condiţii comparabile din punct de vedere al contribuabililor administraţi): 
 

Total, din cart:                                            (mil. lti) 

% 

Vtnituri 

Anul 2014 Anul 2015 
2015/ 2014 

Din cart, 
contribuabili mijlocii 

 
Anul 2015 

TOTAL BGC, administrat dt 
A.N.A.F. 

1.369,56 1.543,84 112,72% 411,34 

Bugtt dt stat  (exclusiv 
încasări în vamă) din cart: 

605,88 749,06 123,63% 281,45 

Impozit pe profit 79,00 103,63 131,17% 49,76 
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Impozit pe venit 250,53 296,41 118,31% 48,55 

TVA (exclusiv încasări pentru 
importurile de bunuri) 185,53 257,33 138,70% 148,72 

Accize (exclusiv încasări în 
vamă)  

10,83 9,36 86,45% 9,33 

Rest venituri (exclusiv încasări 
în vamă) 

79,99 82,32 102,91% 25,09 

Bugttul Fondului Naţional 
Unic dt Asigurări dt Sănătatt  218,71 249,83 114,23% 38,49 

Bugttul asigurărilor socialt 
dt  
stat  

527,99 525,51 99,53% 87,50 

Bugttul asigurărilor ptntru 
�omaj  

16,98 19,44 114,46% 3,90 

         
Activitatta dt gtstiunt 

 

Total contribuabili administraţi, din cart: 41686 

Număr persoane juridice; 23802 
Număr sedii secundare care au obligaţii declarative -i de plată, potrivit legii,  aflate în 
administrare; 524 

Număr persoane fizice care desfă-oară activităţi economice în mod independent; 12396 

Număr persoane fizice care exercită profesii libere; 3090 

Număr întreprinderi familiale; 1565 

Alţi plătitori de impozite -i taxe; 309 

Număr contribuabili cu obligaţii dt dtclarart ptntru impozittlt prtvăzutt în vtctorul 
fiscal  220780 

Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit; 7756 

Număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor 11296 

Număr contribuabili plătitori înregistraţi în scopuri de TVA 8957 

Accize 35 

Contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator 11930 

Contribuţie de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi  11930 

Contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă -i boli profesionale datorată de angajator 11912 

Contribuţie de asigurări pentru -omaj datorată de angajator 11888 

Contribuţie individuală de asigurări pentru -omaj reţinută de la asiguraţi 11888 

Contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare 11472 

Contribuţie pentru asigurări de sănătate datorată de angajator  11969 

Contribuţie pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi 11969 

Contribuţii pentru concedii -i indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice  11899 

Impozit pe veniturile din salarii -i asimilate salariilor 11989 

Impozit la ţiţeiul -i la gazele naturale din producţia internă 1 

Redevenţe miniere 71 

Redevenţe petroliere 0 
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Activitatta dt coltctart a crtanţtlor bugttart 
Rtcuptrarta crtanţtlor bugttart datoratt bugttului gtntral consolidat prin aplicarta modalităţilor dt 
txtcutart silită: 

Total număr dt titluri txtcutorii comunicatt din cart: 66.223 
, persoane juridice 35.099 
, persoane fizice 31.124 

Sumt rtalizatt la bugttul gtntral consolidat din txtcutart silita pt cattgorii dt 
contribuabili (lti): 176.170.530 
, persoane juridice (lei) 160.521.822 

, persoane fizice (lei) 15.648.708 

Sumt rtalizatt la bugttul gtntral consolidat din aplicarta măsurilor dt txtcutart 
silită din (lti): 176.170.530 
, somaţii (lei) 63.699.338 
, popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare (lei) 92.930.463 
, popriri pe venituri , la terţi (lei)  2.996.820 
, valorificări sechestre bunuri mobile (lei) 7.916.217 

, valorificări bunuri imobile indisponibilizate 8.627.692 

Număr dt licitaţii organizatt ptntru valorificarta bunurilor mobilt �i imobilt 
stchtstratt;  

 , număr licitati 143 

 , sume (lei) 596.670 

Dtbitori ptntru cart s0a dtschis proctdura dt insolvtnţă  

, număr  120 

, sume (lei) 56.319.280 

Înscritrta crtanţtlor fiscalt în Arhiva Eltctronică dt Garanţii Rtalt Mobiliart: 
Valoarea creanţelor fiscale pentru care s,au emis avize (lei) 209.452.547 

Valoarea creanţelor fiscale înscrisă în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 
(lei) 209.452.547 

 
 
Valorificarta bunurilor confiscatt 

Vtnituri din valorificări 0lti0 
 
    Prin vânzare                                          301.609                                                     
  
    Atribuiri gratuite                                     145.000                                                                  
 
    Distrugeri/casări                                            794                                                             
            Total                                             447.403                                                         
Gradul dt valorificart  62,44% 
Bunuri valorificate/ bunuri de valorificat (y) x 100                            
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 Activitatea de  INPECŢIE FISCALĂ,  
La persoane fizice  
s , a realizat  1.032 acţiuni dt control, din care: 

�   13 inspecţii fiscale generale; 
� 676 inspecţii fiscale parţiale; 
� 180 controale inopinate; 
�   41 controale încruci-ate; 
� 122 cercetări la faţa locului. 

 
Dtnumirt indicator Ian – dtc 2014 Ian – dtc 2015 Indict ± % 

număr acţiuni realizate 1.372 1.032 75,22 
număr inspectori activi 43 43 100 

număr acţiuni realizate de un inspector 31,91 24 75,21 
  

În perioada ianuarie – decembrie 2014, numărul de decizii de impunere emise în numărul de 
rapoarte întocmite a fost de 85,13%, faţă de aceea-i perioadă a anului 2015 unde numărul de decizii de 
impunere emise în numărul de rapoarte întocmite a fost de 85,17%. 

Dtnumirt indicator Ian – dtc 2014 Ian – dtc 2015 Indict ±% 
Număr total decizii de impunere emise 853 586 68,70 

Număr total de rapoarte de inspecţie fiscală întocmite 1.002 688 68,66 
Pondere decizii de impunere în număr de rapoarte 

întocmite 
85,13% 85,17% 100,05 

 
Sumele suplimentare nete atrase în perioada ianuarie – decembrie 2015 au atins o valoare de 

230.642.982 lei, evidenţiindu,se o cre-tere cu 119.576.780 lei (107,66%) faţă de aceea-i perioadă a 
anului 2014. 

De asemenea sumele nete suplimentare/inspector în perioada ianuarie – decembrie 2015 sunt de 
5.581.320,16 lei, respectiv 3.818.338,37 lei în aceea-i perioadă a anului 2014, înregistrându,se o 
cre-tere cu 1.762.981,79 lei/inspector (adică 46,17%). Menţionăm că a fost depă-ită ţinta de 5.000.000 
lei/inspector, respectiv cu 581.320,16 lei/inspector. 

 

Dtnumirt indicator 
Ian – dtc 2014 Ian – dtc 2015 

Indict 
±% 

sume suplimentar atrase nete (sume suplimentar atrase , 
sume aferente actelor contestate si admise)  (mii lei) 

164.188.550 239.996.767 146,17 

Număr  inspectori activi 43 43 100 

sume atrase suplimentar pe un inspector (mii lei) 3.818.338,37 5.581.320,16 146,17 

 
Sumele suplimentare nete  stabilite/inspecţie fiscală (inspecţii fiscale generale + inspecţii 

fiscale parţiale) au cunoscut o cre-tere în cifre absolute de la 163.860,83 lei/inspecţie fiscală în 
perioada ianuarie – decembrie 2014 la 348.326,22 lei/inspecţie fiscală în aceea-i perioadă a anului 
2015, procentual realizările fiind mai mare cu 112,57%. 

 
Dtnumirt indicator Ian – dtc 2014 Ian – dtc 2015 Indict ±% 

Număr  inspecţii fiscale (generale+ parţiale) 1.002 689 68,76 
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sume suplimentar atrase nete (sume 
suplimentar atrase , sume aferente actelor 
contestate si admise)  , lei 

164.188.550 239.996.767 146,17 

sume suplimentare nete  atrase/inspecţie ( lei) 163.860,83 348.326,22 212,57 
 
Sumele stabilite suplimentar comparativ perioada ianuarie – decembrie 2014 cu ianuarie – 

decembrie 2015, pe categorii de debite, accesorii, amenzi -i TVA fără drept de rambursare, se prezintă 
astfel: 

115421,374

176753,217

41812,47

58244,371

305 306,8
8619,284

4767,385

0
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ian2dec 14
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Din valoarea sumelor stabilite în perioada ianuarit – dtctmbrit 2015 urmare a deciziilor de 

impunere emise de 193.356.980 lei (suma din decizii de impunere fără TVA respinsă la rambursare -i 
fără sumele suplimentare stabilite la societăţi aflate în insolvenţă), au fost instituite 53 dtcizii dt 
măsuri asiguratorii în valoare de 141.722.185 lei, procentul situându,se la 73,30%. 

Din valoarea sumelor stabilite în perioada ianuarit – dtctmbrit 2014 urmare a deciziilor de 
impunere emise în valoare de 151.647.000  lei (suma din decizii de impunere fără TVA respinsă la 
rambursare -i fără sumele suplimentare stabilite la societăţi aflate în insolvenţă), au fost instituite 58 
dtcizii dt măsuri asiguratorii în valoare de 109.388.215 lei, procentul situându,se la 72,13%. 

  Ian – dtc 2014 Ian – dtc 2015 Indict ±% 
nr. inspecţii fiscale generale 90 13 14,44 
durata inspecţiile fiscale generale 323 52 16,10 
nr. zile/inspecţie 3,59 4 111,42 
nr. decizii de impunere emise 88 12 13,64 
sume stabilite (lei) 28.749.538 39.159.247 136,21 
sume stabilite/inspecţie (lei) 319.439,31 3.012.249,77 942,98 
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Ponderea numărului de contestaţii depuse de contribuabili în numărul de decizii de impunere 

emise în perioada ianuarie – decembrie 2015 este de 16,21%, iar în aceea-i perioadă a anului 2014 este 
de 7,50%. 

 
Dtnumirt indicator Ian – dtc 2014 Ian – dtc 2015 Indict ±% 

Nr. decizii de impunere contestate 64 95 148,44 

Nr. total de rapoarte de inspecţie fiscală finalizate 
cu decizie de impunere 853 586 68,70 

ponderea nr. de contestaţii depuse de 
contribuabili în nr. deciziilor de impunere emise 7,50% 16,21% 216,13 

 
În perioada ianuarit – dtctmbrit 2015 s,au soluţionat un număr de 441 deconturi de TVA cu 

opţiune de rambursart. Din totalul solicitat de 80.819.556 lei s,a respins la rambursare suma de 
4.767.385 lti (5,90%) -i s,a aprobat suma de 76.052.171 lei. S,a stabilit TVA suplimentar de plată în 
valoare de 651.631 lti -i accesorii în sumă de 104.389 lti.  

  
În perioada ianuarit – dtctmbrit 2015 s,au întocmit 76 stsizări ptnalt pentru prejudicii care 

totalizează suma de 205.150.600 lti, de asemenea au fost instituite 53 dtcizii dt măsuri asiguratorii 
pentru suma de 141.722.185 lti. De asemenea, s,a diminuat pierderea la un număr de 62 agenţi 
economici cu suma de 19.836.644 lti. 

 
 
Persoane Fizice 
În perioada ianuarie – decembrie 2015, s,au realizat un număr de 1.070 acţiuni de control, în 

timp ce în aceea-i perioadă a anului 2014 s,au realizat un număr de 1.372 acţiuni de control Astfel, 
fiecare inspector a realizat în medie 66,88 acţiuni de control în perioada ianuarie – decembrie 2015, 
respectiv 80,71 acţiuni de control în aceea-i perioadă a anului 2014.  
   

Dtnumirt indicator Ian – dtc 2014 Ian – dtc 2015 Indict ±% 
Nr. inspecţii fiscale efectuate 1.136 945 83,19 

Nr. inspectori activi 17 16 94,12 
Nr. de inspecţii fiscale efectuate de un 

inspector pe an 
66,82 59,06 88,39 

            
În ceea ce prive-te sumele atrase suplimentar, acestea sunt structurate astfel: 

Dtnumirt indicator Ian – dtc 2014 Ian – dtc 2015 Indict ±% 
debite (mii lei) 5.761.341 6.963.522 120,87 

accesorii (mii lei) 561.589 730.386 130,06 
amenzi (mii lei ) 291.000 162.900 55,98 

confiscări (mii lei) 1.860 0 0 
Totap (mii pei) 6.615.790 7.856.808 118,76 

Sumt aftrtntt acttlor conttstatt �i admist 
ori dtsfiinţatt 

0  6.812  0 

Nr. inspectori activi 17 16 94,12 
Sume nete atrase suplimentar pe un 

inspector (mii lei) 
389.164,12 490.624,75 126,07 
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Se observă o cre-tere a sumelor suplimentar atrase pe un inspector cu un procent de 26,07% în 

perioada ianuarie – decembrie 2015 faţă de aceea-i perioadă a anului 2014. 
 
În perioada ianuarit – dtctmbrit 2015, ponderea numărului de decizii de impunere contestate 

în totalul deciziilor de impunere emise a fost de 2,10%. 

17

810

număr decizii de impunere
contestate

număr decizii de impunere
emise

 

S,au întocmit 6 stsizări ptnalt pentru prejudicii care totalizează suma de 1.074.705 lti -i au 
fost instituite 8 dtcizii dt măsuri asiguratorii pentru suma de 1.869.838 lti.  
 

În perioada ianuarit – dtctmbrit 2014, ponderea numărului de decizii de impunere contestate 
în totalul deciziilor de impunere emise a fost de 0,41%. 

4

987

număr decizii de impunere contestate

număr decizii de impunere emise

 
 

S,au întocmit 2 (două) stsizări ptnalt pentru prejudiciu care totalizează suma de 198.182 lti, 
de asemenea au fost instituite 4 (patru) dtcizii dt măsuri asiguratorii pentru suma de 1.158.691 lti. 
 

 BIROUL VAMAL DE INTERIOR  SUCEAVA  

Activitatea de supraveghere si controp vamap: 

Nr. 
crt. 

Dtnumirt vtnit bugttar 2015 2014 Dinamica    (%) 

1. Declaratii vamale PLC 1423 1085 131,15% 
2. Declaratii vamale export/reexport 1461 1602 91,19% 

3. 
Declaratii vamale regimuri economice 
PAS 

51 18 283,33% 

4. Tranzite emise 259 266 97,37% 
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5. Tranzite sosite 1096 842 130,16% 
6. Colete postale supuse vamuirii 21.742 17.819 122,02% 
 
Activitatea de controp upterior 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE INDICATOR 2015 2014 
DINAMICA 

[%] 

1 
Numarul de actiuni de control ulterior la 
sediul agentilor economici 

0 0 , 

2 
Numarul de reverificari ale declaratiilor 
vamale 

1921 1928 99,6% 

3 Numarul de fraude/iregularitati vamale  0/54 0/35 154,2% 

4 Sume constatate suplimentar 14.527 25.302 57,4% 

5 Valoarea sanctiunilor contraventionale  5.500 1500 366% 

6 Valoarea marfurilor confiscate 0 0 , 

 
Principaltlt vtnituri bugttart rtalizatt pt total �i pt bugttt în anul  2015   comparativ cu 
rtalizărilt anului  2014 

 
Nr. 
crt. 

Denumire venit bugetar Incasat 2015 
(lei) 

Incasat 2014 (lei) Dinamica 
(%) 

1. Taxe vamale 1.256.865 679.685 184,92 
2. TVA 16.983.253 12.849.603 132,17 
3. Accize 499.825 321.587 155,42 
4. Alte venituri 66.306 18.744 353,75 
 TOTAL 18.806.249 13.869.619 135,59 
  

Se constată o crestere de 35.59 % a încasărilor din activitatea vamală în anul 2015 faţă de anul 
2014. Programul de incasari in 2015, stabilit de ANAF a fost realizat in proportie de 101,58 %. 
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Situaţia optratorilor cu produst accizabilt din zona dt rtsponsabilitatt  a B.V.I. Suctava, 

pe tipuri si numarul acestora este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi<cările in regim suspensiv de produse accizabile sunt concretizate in e2DA2iurile 

emise <i sosite, în conformitate cu datele cuprinse in tabelul de mai jos 

Nr. crt. t0DA 2014 2015 Dinamica [%] 
1 Numar e,DA emise 34 58 170 
2 Numar e,DA sosite 177  119 

 
 

 Activitatea BIROUL VAMAL DE FRONTIERĂ  SIRET este redată  sintetic : 
  

01.01.2014 – 31.12.2014 01.01.2015 – 31.12.2015 Dinamica Trafic 
Intrare Ie-ire Intrare Ie-ire Intrare Ie-ire 

Călători 592327 609524 765778 793093 129,3 130,1 
Autoturisme 129478 137236 183022 195204 141,4 142,2 

Autocamioane 37883 51843 35446 49654 93,6 95,7 
Microbuze 45985 44303 56633 55242 123,2 124,7 
Autocare 2621 2686 2267 2268 86,5 84,4 

Alte autovehicole 644 579 602 667 93,5 115,2 

 

Nr. 

crt. 
Tip optrator tconomic 

Produst accizabilt cu 

cart optrtaza 

Numar 

optratori 

2015 

Numar 

optratori 

2014 

Dinamica 

[%] 

Alcool si bauturi spirtoase 2 3 66 
Bere 2 1 200 1 Antrepozite fiscale de 

productie 
Produse energetice 2 2 100 

Vin 1 1 100 2 Operatori inregistrati 
Bere 1 1 100 

3 Expeditori inregistrati Produse energetice 2 2 100 

4 Operatori accize 
nearmonizate 

Cafea 6 9 66 

Alcool si bauturi alcoolice 46 63 73 
Tutun 33 45 73 5 Operatori angro 

Produse energetice 53 48 110 

6 Operatori en détail Produse energetice 122 120 101 

Alcool si bauturi alcoolice 1 2 50 7 Utilizatori finali 
Produse energetice 8 10 80 

8 Producatori individuali Tuica 0 7  
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Optraţiuni vamalt 2014 2015 Dinamică % 

Nr. D.V.I. emise 393 721 183,5 

Dr. Vamale încasate 4852872 5276789 108,7 

Nr. A.R.B. emise 1404 3858 274,8 

Nr. A.R.B.A. emise 820 905 110,4 

Nr. A.R.B.C. emise 278 378 136 

Ţigarete reţinute (pach.) 21398 69669 325,6 

Ţigarete abandonate 14966 17375 116,1 

Ţigarete confiscate 72762 90844 136 

Nr. infracţiuni 18 15 84 

Ţigarete reţ. la infracţiuni (pach.) 11250 12141 107,9 

Alcool reţinut (litri) 1050 1205 114,8 

Alcool abandonat 257 87 33,9 

Alcool confiscat 644 437 67,9 

Nr. P.V.C. emise 260 339 130,4 

Amenzi aplicate 839000 1141500 136 

Nr. auto reţinute 59 102 172,9 

Nr. auto confiscate 21 27 128,6 

Nr. chitanţe P.F. emise 8 26 325 

Dr. Vamale încasate 1801 10987 610 

Auto scanate 156 539 345,5 

scanări colete, bagaje 660 872 132,1 

Operaţiuni T1 emise 3218 8864 275,5 

Operaţiuni TIR emise 21872 16468 75,3 

 
 
BIROUL VAMAL DE FRONTIERĂ DORNE9TI    
 
          În anul 2015, Biroul Vamal Dorne-ti, a realizat la bugetul de stat, venituri în suma totală de 
138.029, 7 mii lei, la un nivel de 123,12% faţă de anul 2014 când încasarile au fost în suma de 
112.105mii lei. 
    Încasăripe, pe surse de venituri, în anul 2015,comparativ cu cele din anul 2014 se prezinta astfel : 
Indicatori 2014 2015 Dinamica  2014/2015 

Taxe vamale 9.837.218 8.185.177 83,21% 

TVA 102.260.815 124.004.768 121,26% 

Accize 1.838 5.783.112 3.146% 
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Alte venituri 5.197 56.668 880% 

Total 112.105.068 138.029.725 123,12% 

       
           La Biroul Vamal Dorne-ti, de la începutul anului 2015, au efectuat operaţiuni vamale de import, 
un număr de circa 120 agenţi economici și circa 35 agenţi economici care au operaţiuni la export.            
          Printre principalele mărfuri care se importă putem enumera:  bu-teni, hărtie, îngră-ăminte, 
materiale de construcţii, produse laminate, metanol iar la export: panouri prefabricate din lemn sub 
diferite forme, PAL, cherestea, piese schimb auto, benzină.  
          În anul 2015 au fost întocmite un numar de 27 procese 3 verbale de contravenţie, aplicandu,se 
amenzi  în suma de 72.000 lei, fiind confiscate  2.369 pachete  ţigarete -i 5 sticle băuturi alcoolice.    
          Efectuând o analiză a indicatorilor fizici, se constată o cre-tere semnificativă a operaţiunilor 
vamale de import dar -i o scădere a unora cum ar fi numărul:  
           Scăderea traficului de persoane este datorat în principal scoaterii din circulaţie a trenului 
internaţional de persoane, pe ruta Moscova,Sofia dar -i a situaţiei actuale din Ucraina.  
           Scăderea numărului de containere controlate este legată de scăderea numărului de exporturi 
efectuate de către agenţii economici, deoarece marea majoritate a exporturilor efectuate la B.V.F. 
Dorne-ti se efectuează containerizat.  

Indicator 2014 2015  Dinamica201402015 
Vagoane controlate 78.971 96.481 115% 

Containere controlate 26.908 18.827 91% 

Camioane controlate 11.550 10.962 94% 
Persoane controlate 44.012 16.087 55% 
Total operatiuni vamale de import 
 

11.632 18.531 125% 

Total operatiuni vamale de export 
 

18.953 15.502 91% 

Total operatiuni tranzit  5058 6.018 95% 

 

 

 Capitolul 9 – FONDURI EUROPENE 

La nivelul judeţului Suceava, în cursul anului 2014, autorităţile judeţene -i locale au manifestat 
un interes deosebit pentru finalizarea în condiţii optime a proiectelor aflate în implementare, destinate 
cre-terii calităţii vieţii comunităţii. 

 
INSTITUŢIA PREFECTULUI –JUDEŢUL SUCEAVA  În domeniul fondurilor europene s,

au urmărit eforturile Guvernului, ale ministerelor, ale tuturor instituţiilor locale -i judeţene, dar -i ale 
societăţii civile de a cre-te gradul de absorbţie a fondurilor europene post,aderare la nivelul judeţului 
Suceava. 

Instituţia Prefectului,judeţul Suceava a diseminat informaţiile europene către 114 unităţi 
administrativ,teritoriale, ONG,uri și serviciile publice deconcentrate. În acest sens,  au fost transmise 
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Ghidurile solicitantului pentru diverse măsuri din PNDR 201432020, Catalogul  Surselor de Finanțare  
și începând din luna iulie 2015, lunar și  Buletinul informativ de afaceri europene. 

Instituţia Prefectului , judeţul Suceava a realizat semestrial o analiză privind rezultatele 
obţinute la nivelul judeţului în procesul de absorbţie a fondurilor europene, în conlucrare cu autorităţile 
administraţiei publice locale, structurile subordonate acestora -i alte instituţii publice din judeţ, care au 
încheiat -i derulează contracte de finanţare pentru implementarea unor proiecte din fonduri europene.   

În acest sens, în cursul anului precedent au fost monitorizate un număr 96 dt proitctt  cu o 
valoart totală dt 535.827,74 mii pei, finanţate prin programtlt dt finanţart aftrtntt txtrciţiului 
bugttar 2007 – 2014.  

De asemenea, s,a acordat sprijin tuturor autorităţilor publice locale care s,au adresat Instituției 
Prefetului și Consiliului Judeţean Suceava în vederea atragerii de fonduri necesare implementării de 
proiecte pentru dezvoltarea comunităţii. 

 
Proitctt impltmtntatt la nivtlul Instituțiti Prtftctului   

 Instituția Prefectului , județul Suceava a obţinuţ finanţare pentru proiectul cu titlul  ”Vizită dt 
studiu la OSLO”, depusîn anul 2014, la invitaţia County Governor of Oslo and Akershus,  în cadrul 
Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO ,18 –Întărirea capacității și cooperare 
instituțională între instituțiile publice, autorități locale și regionale române și norvegiene, finanțat prin 
Granturile Norvegiene 2009,2014. 

 
Programul Optrațional  Ajutorarta  Ptrsoantlor  Dtfavorizatt ( POAD ) 
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 799/17.09.2014 privind implementarea 

Programului Optraţional Ajutorarta Ptrsoantlor Dtfavorizatt, cu modificările -i completările 
ulterioare la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava a fost constituit prin Ordin al  Prefectului 
judeţului Suceava, Grupul de lucru care a asigurat monitorizarea aplicării Programului Operaţional 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) a nivelul unităţilor administrativ,teritoriale din judeţul 
Suceava în anul 2015. 

Instituţia prefectului realizează monitorizarea predării ajutoarelor alimentare de către operatorii 
economici către reprezentanţii autorităţilor publice locale, precum -i a procesului de distribuţie 
efectuat de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale către persoanele care aparţin grupului 
ţintă. 

La începutul anului 2015 au fost transportate în judeţul Suceava 206.230 pachete cu ajutoare 
alimentare, în continuarea derulării programului din 2014, dintr,un total de 294.020 pachete alocat 
pentru anul 2014. 

Pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate în anul 2015 se estimează a 
primi ajutoare alimentare  pentru un număr de 157.853 de persoane, faţă de 125.744 în anul 2014, din 
care: 

, persoane fără venit, ce urmează a fi înscrise pe liste de primării – 25280 persoane; 
, persoane care se înscriu pe liste de serviciile deconcentrate – 132573 persoane. 
Numărul de pachete estimat a fi distribuite în cadrul Programului POAD 2015 a fost de 

315.706 pachete.  
 
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA a realizat gestionarea fondurilor nerambursabile 

interne -i externe în următoarele proiecte:  
1 „Reabilitarea Cetăţii de Scaun �i a zonei de protecţie a acesteia”, proiect promovat în cadrul 

POR 2007,2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă -i promovarea turismului”, Domeniul major 
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de intervenţie 5.1 – „Restaurarea -i valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum -i 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, în valoare de 46.989,44 mii lei. Contractul de finanţare 
a fost semnat în 2010, cu termen de finalizare 31.12.2015,  recepția având loc în data de 07.08.2015.  

2. „Modernizarea DJ 178, Ili�e�ti – Ciprian Porumbescu, km 36+150.00344+000.00, judeţul 
Suceava”, promovat în cadrul POR 2007,2013, Axa 2.1 Reabilitarea -i modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea -oselelor de centură, valoarea totală a 
proiectului fiind de 30.844,53  mii lei. Contractul de finanţare a fost semnat în 2011, perioada de 
implementare fiind de 47 de luni, respectiv până la data de 20.07.2015. Recepția la terminarea 
lucrărilor a avut loc în data de 16.06.2015. 

3. „Turism transfrontalier de siguranţă în munţii Bucovinei”, promovat în cadrul Programului 
Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007,2013, Prioritatea 1 „Către o 
economie de frontieră mai competitivă”, Măsura 1.1 „Îmbunătăţirea productivităţii -i competitivităţii 
zonelor urbane -i rurale ale regiunii prin cooperarea transfrontalieră”, în valoare de 258,86 mii  Euro. 
Contractul de finanţare a fost semnat în data de 21.10.2013, durata de implementare fiind de 21 de 
luni, respectiv până la 21.07.2015. Proiectul a fost implementat de Consiliul Județean Suceava în 
parteneriat cu Administrația Regională de Stat Cernăuți.  

4. „Medicină în situaţii de urgenţă – răspuns prompt la provocările transfrontaliere”, finanţat 
în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, 
Prioritatea 2 “Mediul -i pregătirea pentru situaţii de urgenţă”, Măsura 2.1 „Rezolvarea în comun a unor 
aspecte de mediu, inclusiv pregătirea pentru situaţii de urgenţă”. Liderul proiectului este Spitalul 
Central Municipal Novoselita, Consiliul Judeţean Suceava având calitatea de partener, care beneficiază 
de un buget în valoare de 188, 09 mii Euro. Contractul de grant semnat în data de 18.12.2013 -i se  va 
finalizat  în data de 18.03.2016. Stadiul fizic al activităţilor la 31.12.2015 a fost  de 72%. 

5. „Îmbunătăţirea situaţiei ecologice a bazinelor Prutului �i Nistrului, prin îmbunătăţirea 
sistemelor de epurare a apelor uzate din Cernăuţi �i Drochia”, finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, Prioritatea 2 „Mediul -i 
pregătirea pentru situaţii de urgenţă”, Măsura 2.1 „Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, 
inclusiv pregătirea pentru situaţii de urgenţă”. Liderul proiectului este Consiliul Local Cernăuţi, 
Consiliul Judeţean Suceava având calitatea de partener, care beneficiază de un buget în valoare de 
32.120,00 Euro, din bugetul total al proiectului, în valoare de 1.159.190,00 Euro. Contractul de grant 
s,a semnat în data de 18.12.2013 -i se finalizează în data de 30.06.2016. Stadiul fizic al activităţilor 
aferente Consiliului Judeţean Suceava la data de 31.12.2015 este de 100%. 

6. „Utilizarea experienţei europene în combaterea eroziunii solului”, finanţat în cadrul 
Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, Prioritatea 2 
„Mediul -i pregătirea pentru situaţii de urgenţă”, Măsura 2.1 „Rezolvarea în comun a unor aspecte de 
mediu, inclusiv pregătirea pentru situaţii de urgenţă”. Liderul proiectului este Administraţia Raională 
Kitsman, Consiliul Judeţean Suceava având calitatea de partener, care beneficiază de un buget în 
valoare de 184,05 mii Euro, din bugetul total al proiectului de 1.693,56 mii Euro. Contractul de grant 
s,a semnat în data de 23.12.2013 -i se finalizează în data de 23.03.2016. Stadiul fizic al activităţilor la 
data de 31.12.2015  a fost de 70%. 

7. „Implementarea de soluţii e3guvernare la nivelul a 15 UAT3uri din judeţul Suceava I”, 
promovat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Cre-terea Competitivităţii Economice, Axa 
Prioritară III „Tehnologia Informaţiei -i Comunicaţiilor pentru sectoarele privat -i public”, Domeniul 
Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea -i cre-terea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea  
„Susţinerea implementării de soluţii e,guvernare -i asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 
necesar”, cu o valoare totală de 3.880, 12 mii lei. Proiectul derulat în parteneriat cu 15 UAT,uri din 
judeţul Suceava a  fost finalizat  la 26.10.2015. 

8. „O clădire de patrimoniu – muzeu pentru mileniul III”, promovat la finanţare în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007,2013 – Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă -i 
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promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea -i valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum -i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, în valoare de 38.529, 
94 mii lei.Contractul de finanţare a fost semnat în data de 31.03.2014, cu o durată de implementare de 
21 luni, respectiv 31.12.2015. Datorită întârzierilor înregistrate în cadrul procedurilor de achiziție, 
durata de implementare a proiectului a fost prelungită până la 30.06.2016. La data de 31.12.2015 
lucrările erau realizate în procent de 99,78%.  

9. Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții 
de iarnă, proiect implementat la nivelul ADI Euronest prin implicarea celor 6 județe componente ale 
Regiunii NE 

„Îmbunătăţirea capacităţii -i calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii 
de iarnă”, cod SMIS 48572, promovat la finanţare nerambursabilă de către Asociaţia pentru Dezvoltare 
Intercomunitară EURONEST, în cadrul POR 2007,2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 , „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”. Contractul de finanţare a fost semnat în 
data de 04.06.2014 -i s,a finalizat la data de 04.12.2015. 

10. Monitorizarea implementării Programului “Extinderea �i reabilitarea infrastructurii de apă 
�i apă uzată în judeţul Suceava” derulat prin POS Mediu – Axa prioritară 1.În acest Program sunt 
cuprinse lucrări de infrastructură pentru apă -i apă uzată în aglomerările: Suceava cu Salcea, Fălticeni, 
Gura Humorului, Rădăuţi -i Vatra Dornei, iar beneficiar al Programului este S.C. ACET S.A. Suceava. 

11. Implementarea proiectului „Sistem de management integrat al de�eurilor în judeţul 
Suceava” derulat prin POS Mediu – Axa prioritară 2.  Au fost finalizate procedurile privind achiziţiile 
publice. S,au derulat campaniile de informare și conștientizare a populației, respectiv, în cadrul cărora 
au fost organizate 40 dt dtzbattri publict în teritoriu, au fost distribuite peste 12.000 afișt, fluturași 
și broșuri informativt, au fost difuzatt spoturi Radio și TV, a fost dtschisă o linit ttltfonică dt 
asisttnță 0 TEL VERDE, prtcum și actualizarta Wtb0sitt0ului dtdicat proitctului. 
 

Capitopup 10 – INDUSTRIE, COMERŢ, COMPETITIVITATE 

 

Din datele furnizate de OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ 

TRIBUNALUL SUCEAVA, la data de 31.12.2015: 

Numărul total al firmelor existente (neradiate) în judeţul Suceava este 30.127, din care: 

, persoane juridice 18.714 

 din care:  , societăţi pe acţiuni 232 

    , societăţi cu răspundere limitată                18286 

                          , societăţi în nume colectiv         76 

   , regii de interes local              5 

    , cooperative agricole                                               29 

                         , cooperative me-te-ugăre-ti         2 

   , cooperative de consum                                            4 

   , organizaţii cooperatiste de credit              3 

   , societăţi cooperative              77 
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, persoane fizice 11.413   

 din care:  , persoane fizice 5974 

  , întreprinderi familiale  1528 

  , întreprinderi individuale 3911 

 

Pe domenii de activitate: 

 Domeniu activitate Nr_firme 

G 
Comerţ cu ridicata -i cu amănuntul, întreţinerea -i repararea autovehiculelor -i 
motocicletelor                                                                                                          10567 

A Agricultură, silvicultură -i pescuit                                                                                           3384 
F Construcţii                                                                                                                               2825 
C Industria prelucrătoare                                                                                                             2662 
H Transport -i depozitare                                                                                                            2584 
I Hoteluri -i restaurante                                                                                                              2136 
M Activităţi profesionale, -tiinţifice -i tehnice                                                                            1844 
S Alte activităţi de servicii                                                                                                          809 
N Activităţi de servicii administrative -i activităţi de servicii suport                                         740 
J Informaţii -i comunicaţii                                                                                                         608 
K Intermedieri financiare -i asigurări                                                                                          401 
R Activităţi de spectacole, culturale -i recreative                                                                       371 
Q Sănătate -i asistenţă socială                                                                                                     248 
L Tranzacţii imobiliare                                                                                                                245 
D Producţia -i furnizarea de energie electrică -i termică, gaze, apă caldă -i aer condiţionat     229 
P Învăţământ                                                                                                                               225 
E Distribuţia apei; salubritate, gestionarea de-eurilor, activităţi de decontaminare                   160 
B Industria extractivă                                                                                                                  61 
O Administraţie publică -i apărare; asigurări sociale din sistemul public                                  27 

T 

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activităţi 
ale gospodariilor private de producere de bunuri -i servicii destinate consumului 
propriu                   1 

  30127 
 

În judeţul Suceava sunt un număr de 911 agtnţi tconomici cu participart străină,  cei mai 
importanţi ca număr -i capital social provenind din următoarele ţări: 

Nr. 

crt. 

Ţara Număr 

firmt 

Total capital social 

(lti) 

1. Italia 252 17004678,72 
2. Germania 77 17478115,20 
3. Franţa 59 113406784,70 
4. Austria 59 1149821745,00 
5. Spania 58 301550,00 
6. Ucraina 56 182620,00 
7. SUA 44 922238,70 
8. Turcia 41 12981689,85 

 

După valoarea capitalului social, cele mai importante ţări sunt: 
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Nr. 

crt. 

Ţara Număr 

firmt 

Total capital social 

(lti) 

1. Austria 59 1149821745,00 
2. Franţa 59 113406784,70 
3. Belgia 37 68247400,00 
4. Luxemburg 3 53071055,00 
5. Cipru 6 30545644,50 
6. Marea Britanie 25 23988036,00 
7. Germania 77 17478115,20 
8. Italia 252 17004678,72 

 
Principalele domenii de activitate ale firmelor cu capital străin: 

 Domeniu activitate Nr_firme 

G 
Comerţ cu ridicata -i cu amănuntul, întreţinerea -i repararea autovehiculelor -i 
motocicletelor                                                                                                          278 

C Industria prelucrătoare                                                                                                             125 
F Construcţii                                                                                                                               111 
H Transport -i depozitare                                                                                                            86 
I Hoteluri -i restaurante                                                                                                              51 

 

Din datele urmărite statistic, evoluţia indicatorilor economici  înregistraţi  la nivelul judeţului 
Suceava, în anul 2015,  ace-tia  se prezintă astfel: 

 
Indictlt producţiti industrialt, serie brută, realizată la nivelul judeţului Suceava, în luna 

decembrie 2015, pentru unităţile cercetate statistic (e-antion reprezentativ la nivel de ţară), a 

înregistrat o cre-tere pe ansamblu cu 4,4%  faţă de luna decembrie 2014. 

In perioada 1.01,31.12.2015 indicele producţiei industriale, serie brută, comparativ cu perioada 

similară a anului 2014, a fost de 105,7%. 

Evolutia indicilor productiei industriale, serie bruta, decembrie 20142decembrie 2015
luna corespunzatoare din anul 2014 = 100
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Indicele valoric al cifrei de afaceri realizat de întreprinderile din judeţ, cu activitate principală 

de industrie, pentru unităţile observate statistic în luna decembrie 2015, a fost mai mare cu 18,8 

puncte procentuale comparativ cu luna decembrie 2014.  

In perioada 1.01,31.12.2015 indicele cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală 

de industrie, faţă de aceea-i perioadă a anului 2014, a fost de 104,3%. 

Evolutia indicilor valorici ai cifrei de afaceri din industrie decembrie 20142decembrie 2015 

luna corespunzatoare din anul 2014=100
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În luna septembrie 2015 -i cumulat ianuarie , septembrie 2015, comparativ cu luna septembrie 
2014 -i cumulat ianuarie , septembrie 2014, în judeţul Suceava situaţia exporturilor -i importurilor se 
prezintă astfel: 

20122) 20141)  

septembrie  9 luni  septembrie 9 luni  

9 luni 2012 faŃă de 
9 luni 2014 2) 

 (%) 

Exporturi FOB (mii euro) 33.669 310.894 38.223 304.230 102,1 

Importuri CIF (mii euro) 47.998 372.127 39.838 332.927 111,8 

Sold FOB/CIF (mii euro) �14.329 �61.233 �1.282 �28.427 � 
Gradul de acoperire al importurilor 
cu exporturi (FOB/CIF %) 70,1 83,2 96,8 91,2 � 

           1)– date semidefinitive 
           2)– date provizorii 
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Exportul,  importul si soldul operatiunilor de comert exterior in judetul Suceava 
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COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAȚIILOR 

DE RIDICAT ȘI RECIPIENȚILOR SUB PRESIUNE  0SUCURSALA SUCEAVA( CNCIR)  
În anul 2015, CNCIR Suceva a efectuat verificări tehnice la un număr de 137 tchipamtntt și 

instalații sptcifict aflate în raza de activitatea județelor Suceava Și Botoșani, în urma cărora au fost 
întocmite  2.162 rapoartt dt insptcțit.  

 
COMISARIATUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR ( OJPC)  

a desfășurat acțiuni de control pe 87 tematici. Majoritatea având în vedere comercializarea, modul de 
etichetare, prezentare și depozitare a produselor alimentare și modul de respectare a prevederilor legale 
în desfășurarea activității de prestări servicii alimentare. 

În anul 2015, activitatea OJPC s,a concretizat, în : 
     3.930 număr total acţiuni dt control 

951 număr avertismente aplicate 
1.582 număr amenzi aplicate:  
1990, 5 mii lei valoarea totală a amenzilor   
1.556 număr reclamaţii înregistrate 

 Au  fost oprite de la comercializare: 
2 temporar  produse în valoare de 4442.7 lei  
2 definitiv de la comercializare produse în valoare de 82.5 lei. 
 

           
 SERVICIUL JUDEȚEAN DE METROLOGIE LEGALĂ (SJML) Componentele activităţii SJML 
Suceava, în anul 2015, au fost următoarele: 
  Contropup metropogic pegap ap mijpoacepor de măsurare, a vizat:  
 

      Etalonări / verificări metrologice 
             Pentru a stabili conformitatea mijloacelor de măsurare cu modelele aprobate -i gradul de 
menţinere a caracteristicilor metrologice ale acestora, pe perioada utilizării, s,au efectuat: 
          ,  verificări metrologice pentru  6063  mijloact dt măsurart; 
          ,  etalonări pentru 389 mijloact dt măsurart, 
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rezultând un venit de  500.591,00 lti.  
 

       Supravegherea metrologică a utilizării mijloacelor de măsurare 
                Această activitate s,a realizat în baza unui program anual aprobat. Tematicile de control ale 
acestui program au fost elaborate de DISP, pe baza propunerilor DRML. 
 

     Tematicile de control au urmărit legalitatea mijloacelor de măsurare utilizate -i a măsurărilor 
efectuate în domenii de interes public. 
    
   Contropup metropogic pegap ap măsurăripor s,a concretizat într un număr de 17 controalt prin 
inspecţii -i testări inopinate, în locurile unde se efectuează măsurări din domenii de interes public, au 
fost urmărite existenţa -i valabilitatea marcajelor de conformitate, pentru mijloacele de măsurare 
utilizate -i care se supun controlului metrologic legal, utilizarea corectă a metodelor de măsurare -i 
adecvare a mijloacelor de măsurare. 
 

       Valoarea totală a activităţii din anul 2015 este de 1.189,96 mii  lti, faţă de 1.040,73 mii lei în anul 
2014, fiind mai mare cu 14 %. 

 
 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ SUCEAVA 
   Principalele activităţi desfă-urate în anul 2015 au vizat : 
A) Activitatea de colectare, procesare �i validare a datelor s,a concretizat prin realizarea de 

lucrări statistice anuale -i infra,anuale ce au acoperit toate activitaţile din economia naţională 
structurate pe domenii statistice, conform metodologiei, tehnicilor -i metodelor de calcul a 
indicatorilor statistici prevăzute în normele -i standardele Uniunii Europene.  

De remarcat faptul că peste 90% din lucrările statistice care s,au realizat în anul 2015 au ca 
destinaţie statistică -i EUROSTAT.   

În anul 2015, s,au efectuat un număr de 123 ctrcttări statistict, din cart 70 ctrcttări 
statistict anualt �i 53 ctrcttări statistict infraanualt. 

 Din totalul cercetărilor statistice infraanuale, 34 cercetări statistice au avut periodicitate lunară, 
17 periodicitate trimestrială -i semestrială, una cu periodicitate decadală -i una cu periodicitate 
săptămânală.  
 

Structura cercetarilor statistice in anul 2015

Baze de 
date
3,4%

Statistica 
agricola, 

silvicultura, 
mediu
15,4%

Conturi 
nationale

0,8%Statistica 
preturilor

8,1%

Statistica 
sociala
26,0%

Statistica 
economica

46,3%

 

 
 
 
Ctrcttări statistict anualt ►70 
Ctrcttări statistict infraanualt ► 53 
Lucrări noi ► 4 
 

 
De remarcat este faptul că, în Programul Cercetărilor Statistice în anul 2015, comparativ cu cel 

al anului 2014 au fost introduse 4 cercetări statistice noi, în domeniul statisticii agricupturii, forţei de 
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muncă, educatiei, care au avut ca obiectiv cre-terea fondului de indicatori -i alinierea statisticii 
române-ti la Sistemul Statistic European.  

Cercetarile statistice pentru care a fost necesară atragerea de colaboratori au avut ca obiectiv: 
producţia agricopă vegetapă, efective de animape, turism, preţuripe produsepor agricope, condiţiipe de 
viaţă, s.a.   

Anul 2015, s,a caracterizat prin manifestarea unei preocupări permanente pentru cre-terea 
numărului de unităţi care completează on,line datele statistice utilizând portalul e, SOP -i pentru 
scăderea ratei non,răspunsurilor la unitatile raportoare.  

În anul precedent a continuat proiectul “Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei pubpice de 
măsurare a performanţepor administrative – baze de date, metodopogii, instrumente de modernizare 
�i standardizare a tehnicipor de raportare statistică �i de caracterizare a performanţepor 
administraţiei pubpice”. 

Pentru  activitatea desfă-urată în anul 2015, Direcţia  Judeţeană de Statistică Suceava a primit 
Diploma de Excelenţă pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea Sistemului Statistic Naţional. 
 

B) Activitatea de întreţinere, administrare baze de date  
A fost asigurată continuitatta striilor dt datt statistict în condiţii dt comparabilitatt 

mttodologică și finalizată încărcarea -i validarea datelor pentru anul 2014 în Baza de Date a celor 
114 localităţi din Judeţul  Suceava. 

 
C) Activitatea de diseminare a datelor statistice  
În anul 2015, diseminarea informaţiilor statistice s,a materializat -i prin realizarea  pe suport de 

hârtie -i în format electronic a următoarelor publicaţii:   
0 Anuarul Statistic al Judtţului Suctava 
0 Brtviarul Turistic al Judtţului Suctava 
0 Bulttinul Statistic Lunar al Judtţului Suctava 
Buletinul Statistic Lunar, ce constituie o importantă sursă de informaţii privind principalii 

indicatori economico,sociali ai judeţului Suceava, a fost pus la dispoziţia administraţiei locale, mass,
media, utilizatorilor statistici.  

 
Structura utilizatorilor de date statistice în anul precedent se prezintă astfel:   
                                                                                                                  

Total utilizatori 100,0% 

Administraţia publică locală 28,7% 

Instituţii deconcentrate ale statului pe plan local 30,8% 

Agenţi economici, instituţii financiar,bancare, universitate,  
unitati non,profit, etc 17,4% 

Mass,media 9,3% 

Persoane fizice 13,8% 
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Structura cererii de date statistice în anul 2015

Institutii deconcentrate
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Mass media
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Capitopup 11 – INTERNE  
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SUCEAVA (IPJ) 

 Obiectivele prioritare stabilite la nivelul I.P.J. Suceava pentru anul 2015, conform direcţiilor 
de acţiune ale Poliţiei Române, au vizat: 

 
Pe linia prtvtnirii criminalității, două direcții prioritare de acțiune, stabilite de Poliția 

Română: dtlincvtnţa juvtnilă și victimizarta minorilor �i prtvtnirta infracţiunilor contra 
patrimoniului.  

Astfel, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au fost elaborate cele două 
programe de prevenire, respectiv: 

� Programul dt prtvtnirt a dtlincvtnțti juvtnilt și victimizării minorilor 2015, ce a 
avut ca scop diminuarea riscului infracţional -i victimal în rândul minorilor la nivelul judeţului 
Suceava. 

�             Programul dt prtvtnirt a infracţiunilor contra patrimoniului – furturi și 
înștlăciuni 2015, derulat pe întreg anul 2015 -i care a avut ca țintă cre-terea gradului de siguranţă 
publică a cetăţenilor din mediul urban -i rural. 

În implementarea celor două programe, la nivelul inspectoratului au fost inițiate mai multe 
campanii, proiecte și acțiuni preventive  

 
Asigurarta climatului dt ordint și siguranță publică pt raza judtțului a constituit un 

obiectiv prioritar, sens în care, prin Planul Unic de Ordine și Siguranță Publică a fost stabilit ca 
standard profesional, reacţia promptă, calificată -i eficientă la solicitările cetăţenilor -i protejarea 
intereselor legitime ale acestora, împotriva tuturor faptelor de natură penală sau contravenţională. 
 În anul 2015, structurile de poliţie -i patrulele mixte au intervenit la 19.817 apeluri de urgenţă 
prin ”Sistemul Naţional Apel de Urgenţă 112”,  în creștere cu 1.238 față de anul 2014, din care în 
85,29% din situaţii până în 10 minute (16.903 sesizări). 
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În ceea ce privește criminalitatta stradală, în anul 2015, au fost stsizatt 282 infracţiuni 
stradale, în scădere cu 46 fapte faţă de anul 2014, reprezentând un procent de 1,54% din totalul 
sesizărilor.  

Pozitiv este faptul că în mediul stradal nu au fost sesizate infracţiuni de omor, viol, tentativă de 
viol, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, tâlhărie cu arme de foc sau urmate de moartea 
victimei, asupra caselor de schimb valutar sau amanet, etc. 

 

Criminalitatta în mtdiul rural. 
 În anul 2015, în mediul rural au fost sesizate 8.398 infracţiuni, cu 3,24% mai multe comparativ 
cu aceea-i perioadă a anului trecut, datorate în principal creșterii cu 7,70% a faptelor de loviri sau alte 
violențe, majoritatea comise de fondul consumului de alcool  
  

Siguranța traficului rutitr. 
 Pentru reducerea nivelului de victimizare a populaţiei prin accidente de circulaţie, sens în care, 
au fost organizate 299 acțiuni punctuale, atât independent, cât și în cooperare cu partenerii din 
Programul de reducere a numărului -i consecinţelor accidentelor (A.R.R.,    R.A.R.,    S.D.N.).
 Dinamica accidentelor rutiere grave, comparativă cu anul 2014, evidenţiază faptul că în anul 
2015 pe drumurile ce străbat judeţul Suceava s,au produs  327 accidente rutiere grave (02 faţă de anul 
precedent), soldate cu 89 persoane decedate (+1 comparativ cu 2014), 282  persoane rănite grav (018) 
-i 156 rănite u-or  (+79). 
 
 În anul 2015, activitatea  poliţi�tilor dt proximitatt a vizat: 

� verificarea -i soluţionarea a 2.939  petiţii -i sesizări (+100 comparativ cu anul trecut),   
� consilierea a 3.280 persoane; 
� organizarea a 4.196 activităţi în comunitate din care: 1.848 în unităţile de învăţământ, 

895 cu administraţia publică locală -i 956 cu asociaţiile de proprietari. 
          Cu prilejul activităţilor desfă-urate de structurile I.P.J. Suceava, independent sau în cooperare cu 
alte instituţii abilitate de pe raza judeţului, s,au obţinut următoarele rezultate: 
 , au fost descoperite 1.486 infracţiuni, dintre care 1.017 în flagrant, (68,43% din total);  
 , au fost depistaţi 667 minori fără supraveghere (072 comparativ cu anul precedent), 580 fiind 
predaţi familiilor (97 părinţi fiind sancţionaţi pentru lipsa de supraveghere a copiilor) -i 87 centrelor de 
supraveghere. 
 , au fost  sancţionate contravenţional 1.440 din cele 1.656 persoane depistate frecvent la cer-it 
sau care vagabondau în diferite medii, venite din alte localităţi ale ţării, 63 fiind predate familiei, iar 1 
a fost internat într,un centru de ocrotire. 
     
  Pentru prevenirea infracţionalităţii comisă în �coli �i în zona adiactntă actstora în care au 
fost implicaţi elevi, au fost derulate o serie de proiecte în cadrul cărora au fost desfășurate campanii 
pentru prevenirea criminalității în zona unităților de învățământ  

De-i au fost derulate o serie de activităţi cu caracter preventiv în unităţile de învăţământ, 
dinamica criminalităţii reflectă faptul că, în anul 2015 la nivelul judeţului au fost sesizate 43 infracţiuni 
în care au fost implicaţi elevi, în creștere cu 4 faptt, comparativ cu  anul 2014. 

Din total, 36 de fapte s,au comis în incinta -colilor, zonă în care structurile de ordine publică 
(poliție, jandarmi, poliție locală) nu pot interveni operativ, iar 7 s,au înregistrat în zona adiacentă 
acestora. 

   
  Pe linia  combaterii criminapităţii la nivelul I.P.J. Suceava s,a  evidenţiat faptul că în anul 

2015, infracţiunilt stsizatt, cart fac obitctul lucrărilor ptnalt, au un trend ascendent faţă de anul 
2014, printr,o cre-tere de 1,25% fiind înregistrate 18.206 fapte. 

Pe genuri de fapte, situația sesizărilor se prezintă astfel: 
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INFRACȚIUNI SESIZATE Anul 2015 Evoluțit 
, economico,financiare 1.363 016,53% 
, judiciare 12.020 +4,12% 
, de altă natură 4.823 +0,41% 

 
Eficitnţa poliţiti cu privirt la activităţilt dtsfă�uratt tstt tvidtnţiată �i în ctlt 16.279 

infracţiuni soluţionatt, în cre-tere cu 4.381 faţă de anul 2014 -i prin cele 1.604 infracţiuni 
dtscoptritt în flagrant.. 

 
 Criminalitatta tconomico0financiară. 

În cele 12 luni ale anului 2015, s,au constatat -i s,a început urmărirea penală pentru 2.243 
infracţiuni economico,financiare, din care 484 au fost declinate către unităţile de parchet competente. 

 În cadrul activităților de cercetare și  soluționare a criminalității de natură economico,
financiare  au fost cercetate 506 persoane și a fost stabilit prejudiciul în cadrul dosarelor penale în care 
s,a terminat urmărirea penală, care s,a cifrat la suma de 11.253.000 lti din care a fost recuperată suma 
de 4.614.600 lti, reprezentând un procent de 41%.  
au recuperat și alte prejudicii în valoare de 15.875.200 lti. 
 
 Urmare a celor 73 acțiuni punctuale (+10 față de anul 2014) și 3.502 controale efectuate 
(+1.284) au fost aplicate 1.321 sancțiuni contravenționale (+141 comparativ cu anul precedent), în 
sumă totală de 3.430.300 lti, dispunându,se confiscarea de mărfuri în valoare de 1.636.850 lti 
constând în principal în țigări, cafea, băuturi alcoolice, produse agroalimentare, textile și industriale, 
valută (31.810 turo, 100 dolari SUA, 4.500 forinți, 923 grivnt), bani în numerar în sumă de 199.376 
lti și 1.285,7 m.c. material lemnos. 

 
Criminalitatta contra ptrsoanti stsizată, la nivelul I.P.J. Suceava în cele 12 luni ale anului 

2015, a crescut cu 359 fapte cifrându,se la 6.760 infracţiuni. 
           În categoria faptelor grave săvâr-ite cu violenţă se regăsesc: 
 ,   3 infracţiuni de omor,  în scădere cu 6 fapte  faţă de  anul 2014 
 , 16 tentative de omor, în cre-tere cu 11 infracțiuni faţă de anul 2014 
 Criminalitatta contra patrimoniului stsizată în anul 2015, a  înregistrat 7.551 faptt, 
ponderea semnificativă  fiind deţinută  de infracţiunile de furt cu 60,37%, distrugere cu 21,14%, 
în-elăciune cu 8,94% alte infracţiuni contra patrimoniului cu 9,55%. 

 
 

Pe linia prtvtnirii �i combattrii criminalităţii în domtniul silvic, s,au organizat independent 
sau în cooperare cu celelalte instituţii abilitate 1.177 acţiuni, ocazie cu  care au fost verificate 6.652 
obiective (exploatări forestiere, instalaţii de debitat, depozite, târguri, pieţe oboare, ocoale silvice, 
mijloace auto, etc.), cu un plus de 723 faţă de anul precedent 

Urmare a acţiunilor iniţiate pe linie de silvicultură,: 
, au fost înregistrate 320 dosare penale privind infracţiuni la Codul Silvic (+6 faţă de anul 

2014),  
, au fost cercetate 98 de persoane suspecte de comiterea unor ilegalităţi în domeniul silvic 
, au fost confiscaţi sau ridicaţi în vederea stabilirii provenienţei 9.486,11 m.c. material lemnos 

(+1.430,118 m.c.), cu o valoare de 2.868.600 lti (+575.771 lti). 
, au fost confiscaţi 768 pomi de Crăciun (+522 bucăţi), în valoare de 29.270 lti. 
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SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ SUCEAVA  

Activitatea Serviciului Teritorial al Poiției de frontieră Suceava și sectoarelor Poliției de 
frontieră Rădăiți, Brodina și Izvoarele Sucevei au avut ca bază legală reglementările UE și actele 
normative interne cu incidență la frontieră si a fost structurată  pe următoarele direcții:  
  9Prevenirea �i combaterea migraţiei ipegape, în cadrul căreia  s,au desfă-urat 90 acţiuni (53 în 2014), 
în urma acestora fiind întocmite -i înregistrate 11 dosare penale cu 42 infracţiuni (8 dosare penale cu 
40 infracţiuni în 2014) și au fost  înregistrate 13 cereri de  
9  Prevenirea �i combaterea infracţionapităţii transfrontapiere a fost desfă-urat un număr total de  167 
acţiuni, în urma acestora fiind întocmite 149 dosare penale, sub aspectul comiterii unui număr de 255 
infracţiuni  săvâr-ite de către 152 persoane -i A.N. 

, Pe linia contrabandei cu țigăti de proveniență ucarineană  au fost destructurate 2 grupări 
infracţionale, formate dintr,un număr total de 49 persoane. Valoarea totală a bunurilor ridicate 
în vederea confiscării este de 10.295.657 lei, din care 6.605.522 lei de la cetăţeni străini -i 
3.690.135 lei de la cetăţeni români. Au fost constatate 83 contravenţii, fiind aplicate amenzi 
contravenţionale în valoare totală de 32.913 lei  

, Pe linia trecerilor ilegale a frontierei de stat, în anul 2015, au fost constatate 324 infracţiuni, 
săvâr-ite de către 122 persoane -i A.N. și au fost constatate 5 infracţiuni de tentativă de trecere 
ilegală a frontierei,).  

, Pe linia traficului internaţional cu auto furate, în anul 2015, structurile P.F. din judeţul Suceava 
au organizat -i desfă-urat 9 acţiuni, în urma acestora fiind întocmite 10 dosare penale, sub 
aspectul săvâr-irii a 15 infracţiuni de către 13 persoane. 
Pe linia traficului de arme -i muniţii, în anul 2015, structurile P.F. din judeţ au organizat -i 
desfă-urat 1 acţiune, în urma acestora fiind întocmite 5 dosare penale, sub aspectul săvâr-irii a 
6 infracţiuni, de către 6 persoane.  
Pe linie de braconaj, în anul 2015, structurile P.F. din judeţul Suceava au organizat -i desfă-urat 

,  1 acţiune a fost întocmit 1 dosar penal 
Activitatta dt ctrcttart ptnală:  

Structurile P.F. din judeţul Suceava au înregistrat în anul 2015 un număr de 387 dosare penale  
 Din care au  fost soluţionate un număr de 291. 
Au fost constatate un număr total de 574 infracţiuni, săvâr-ite de către 202 persoane, din care 

305 infracţiuni au fost săvâr-ite de A.N.  
Totodată, au fost efectuate: 8 percheziţii domiciliare, 10 percheziţii informatice -i au fost puse 

în aplicare 21 ordonanţe de punere sub sechestru. 
 
 

2015 2014 PTF Siret 

Intrare Ie�ire Total Intrare Ie�ire Total 
% 

Ptrsoant 756.778 793.073 1.558.851 592.327 609.524 1.201.851 +23% 
Mijloact 277.970 303.026   580.996 216.611 236.647   453.258 +22% 
PTF Vic�ani  
Ptrsoant 8.042 8.058   16.100 22.821 23.172    45.993    965% 
Mijloact 1.503 2.478      3.981 2.132 2.735      4.867    918% 
Total 
persoane 

764.820 801.131 1.565.951 615.148 632.696 1.247.844 +20% 

Total 
mijloace 

279.473 305.504    584.977 218.743 239.382    458.125 +22% 
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           Strviciului Ttritorial al Poliţiti dt Frontitră Suctava a desfășutat un număr total de 569 
misiuni  în colaborare cu structurile Ministerului  Afacerilor Interne   și ale Ministerului de Finanțe. 
 

    INDICATORI 2015 2014 % 
Acţiuni realizate în colaborare cu poliţia 2 5 ,40% 
Nr. misiuni realizate în colaborare cu poliţia 6 16 ,62% 
Acţiuni realizate în colaborare cu vama 0 0 0 
Nr. misiuni realizate în colaborare cu vama 0 0 0 
Acţiuni realizate cu alte structuri  -i SPF –uri 4/6 5/6 +20% 
Nr. misiuni realizate cu alte structuri -i SPF –uri 10/553 6/176 +40%/+68% 
TOTAL ACŢIUNI REALIZATE 12 16 ,25% 
TOTAL MISIUNI 569 198 +65% 

        
În ceea ce priveste implementarea Sisttmului Inttgrat ptntru Stcurizarta Frontitrti la data 

de 31.12.2015, a fost încheiat– Contract RO,EBF/2012/P1/A9/01 – Up , grade Sistem de Securitate 
Amplasament SISF – turnuri de comunicații – contract subsecvent la Acordul cadru. 

 Au fost instalate, configurate și puse în funcțiune 12 de staţii de lucru fixe C2 la SPF Rădăuţi – 
Siret, SPF Vicov, PPF Siret și PPF Vicșani.  
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INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “BUCOVINA” AL 

JUDEŢULUI SUCEAVA 

Managementup situaţiipor de urgenţă 
În anul 2015, activitatea desfă-urată în plan operativ a înregistrat o cre-tere cu 46,79% faţă de 

anul 2014. Statistic, activitatea se prezintă astfel: 
10.461 ie-iri la intervenţie 

 10.259 situaţii de urgenţă 
 112 întoarceri din drum 
  66 deplasări fără intervenţie 
  24 alarmă falsă   

 10.259  situaţii de urgenţă (în mtdit 28,11 pt zi), din care:  
0 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (69,57%); 
0 incendii (8,62%),  
,    alte situaţii de urgenţă (15,64%)                                                                                                
,    alte intervenţii (2,93%) 
,    asistenţă persoane (0,40%), 
,    acţiuni pentru protecţia comunităţilor (2,84%).  

 
În urma situaţiilor de urgenţă:  

� Au fost salvate 93 persoane, din care 52 adulţi -i 41 copii; 
� S,au înregistrat 49 victime , dintre care decedaţi: 13 adulţi -i 2 copii,  răniţi: 30 adulţi cu 4 

copii, 178 animale -i 621 păsări moarte; 
� S,au salvat bunuri dar s,au înregistrat pagube materiale. 

 

 
 
Pe parcursul anului 2015 structurile operative al ISUJ Suceava au colaborat -i acţionat 

împreună cu Serviciile Voluntare -i Private pentru Situaţii de Urgenţă la 358 de intervenţii (3,4% din 
total). 
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Activitatta insptcţiti judtţtnt dt prtvtnirt a situaţiilor dt urgtnţă 
În cursul anului 2015, s,au desfă-urat 1.411 controalt �i 615 vtrificări.  În acţiunile 

preventive executate au fost constatate 8.819 deficienţe: 7.544 privind securitatea la incendiu -i 1.275 
în domeniul protecţiei civile. S,au întocmit 615 procese,verbale de constatare -i sancţionare a 
contravenţiilor, aplicându,se 698 de amenzi în cuantum de 2.995,500  mii lei -i 5970 avertismente. 

În perioada analizată au fost înregistrate -i soluţionate în termenul legal un număr de 916 
cereri pentru eliberarea avizelor, autorizaţiilor -i altor acte de securitate la incendiu -i protecţie 
civilă, după cum urmează:  

Autorizaţii de securitate la incendiu: emise ,► 94; respinse ,► 192;  
Avize de securitate la incendiu – emise ,► 226; respinse ,► 266;  
Acorduri de securitate la incendiu – pentru organizarea -i desfă-urarea jocurilor de  artificii: 

emise ,►31; respinse ,►3;  
Au fost acordate un număr de 49 avize la transporturi de-euri periculoase, în conformitate cu 

prevederile HGR nr. 1061/2008.  
  Activitatta pt linit dt comunicaţii �i tthnologia informaţiti 

Pe lângă gestionarea reţelei IT -i realizarea comunicaţiilor, în anul 2015 au fost achiziţionate 
sisteme de supraveghere video perimetrale pentru subunităţi, o instalaţie de sonorizare, 4 display,uri 
care formează un sistem videowall. 
  

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN SUCEAVA  ( IJJ )  

 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava prin efectivele  contribuie la asigurarea 
climatului de ordine -i siguranţă publică din judeţ. 
               Pe linia misiunilor de ordint �i siguranţă publică, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Suceava a planificat, organizat -i executat un număr de 9.635 dt misiuni dt ordint publică. 

   Principala misiune a inspectoratului, asigurarta �i rtstabilirta ordinii publict, cu ocazia 
manifestărilor de protest, cultural,artistice, religioase, sportive -i a vizitelor oficiale, a avut un caracter 
preponderent preventiv -i s,a desfă-urat fără incidente la nivelul siguranţei participanţilor. Astfel, un 
număr de 3.876 de jandarmi au asigurat măsurile de ordine publică la 671 de manifestări, ace-tia 
continuând să pună accent pe aplicarea legii, atât în litera ei, dar mai ales în spiritul acesteia. 

   IJJ Suceava a asigurat măsurile de ordine publică la un număr de 59 de maniftstări dt 
prottst, desfă-urate în principal în municipiul Suceava, cu 40 mai puţine faţă de anul 2014, când s,au 
înregistrat 99 de astfel de acţiuni. Între acestea, se evidenţiază acţiunile pentru comemorarea 
victimelor incendiului produs la „Clubul Colectiv”, manifestările de protest ale unor organizaţii 
nonguvernamentale desfă-urate pe linia protecţiei mediului, precum -i acţiunile de nemulţumire faţă 
de măsurile dispuse de conducerea unor instituţii de stat sau a unor autorităţi locale. 
               Pe acest segment, atenţia a fost concentrată pe activităţile premergătoare desfă-urării 
manifestărilor, în sensul stabilirii de comun acord cu organizatorii a tuturor detaliilor privind 
desfă-urarea în condiţii de siguranţă a adunărilor publice, detaliile fiind stabilite atât în cadrul 
comisiilor de avizare, cât -i în timpul întâlnirilor dintre aceștia -i cadrele inspectoratului.  

   Un alt segment de activitate l,a constituit asigurarea ordinii publice la maniftstărilt 
cultural – artistict, rtligioast sau cu caracttr promoţional, fiind înregistrate un număr de 333 
misiuni, cu 27 mai multe decât în perioada similară a anului trecut. 

 
 În anul 2015, au fost planificate, organizate -i executate 270 dt misiuni cu ocazia 
dtsfă�urării maniftstărilor sportivt, cu 24 mai multe comparativ cu anul precedent. Acestea au 



65 
 

vizat competiţii din discipline diverse: fotbal, handbal, volei, rugby, cros, atletism, ciclism -i sporturi 
de iarnă. 
  

 Rtstabilirta ordinii publict a fost abordată pe două direcţii de acţiune: 
1. Intervenţia pentru restabipirea ordinii pubpice tupburate sau grav tupburate de către 

persoane sau grupuri de persoane. În anul 2015, la nivelul judeţului Suceava nu s,au înregistrat astfel 
de evenimente, lucru care a avut  la bază atât activităţile preventive desfă-urate de forţele de poliţie -i 
jandarmerie cât -i gestionarea stărilor de conflict incipiente, în special prin intermediul dialogului. 

2.   Sprijinup persoanepor care au sopicitat ajutor prin Serviciup Naţionap Unic pentru 
apepuri de urgenţă  ,,112’’, aceasta fiind materializată  prin executarea unui număr de 388 dt 
acţiuni dt inttrvtnţit �i salvart tvacuart. În timpul desfă-urării acestor activități, nu s,au 
înregistrat neajunsuri, timpul de ajungere la locul evenimentului -i măsurile întreprinse având care 
rezultat soluţionarea situaţiilor în parametri optimi.  

                  În baza atribuţiilor prevăzute de lege, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava are ca 
prioritate executarea misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, astfel încât funcţionarea 
instituţiilor fundamentale ale statului de drept să fie garantată.  

       Mtnțintrta  ordinii publict  
În perioada supusă evaluării, au fost organizate 2.224 dt misiuni dt mtnţintrt a ordinii 

publict prin patrule mixte poliţist,jandarm -i 5.410 misiuni prin patrule de jandarmi în mediile urban 
-i rural, inclusiv în staţiuni montane -i pe traseele turistice. Totodată, pentru prevenirea -i combaterea 
faptelor antisociale, au fost organizate 90 de acţiuni punctuale în zonele de interes operativ -i 17 
acţiuni în pieţe, târguri -i oboare.  De asemenea, au fost organizate 205 misiuni de menţinere a ordinii 
publice în zona instituţiilor de învăţământ, prezenţa activă a jandarmilor în apropierea elevilor 
constituind un atu pentru buna desfă-urare a procesului educativ. 

       Lucrătorii celor 6 posturi dt jandarmi montant au desfă-urat activităţi preventive pe 
traseele turistice din zona Parcului Național Călimani și masivele Rarău, Giumalău și Suhard, precum 
-i în staţiunile montane de interes naţional.       Pe linia combaterii infracțiunilor silvice, s,a acționat, 
atât independent, cât și în cooperare cu Direcția Silvică și Garda Forestieră, pe linia prevenirii tăierilor 
ilegale de arbori și sancționării persoanelor care transportă material lemnos fără documente de 
proveniență. În urma celor peste 520 de acțiuni desfășurate pe această linie, au fost constatate 9 
infracțiuni, au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale și a fost recuperată cantitatea de 
aproximativ 300 mc. material lemnos. 

      Prtvtnirta și combattrii fapttlor antisocialt a urmărit interesul faţă de apărarea 
bunurilor persoanelor, a avutului public, prevenirea infracţiunilor stradale -i a celor cu un grad de risc 
ridicat. De asemenea, s,a acționat pentru prevenirea -i combaterea evaziunii fiscale, a consumului de 
substanţe etnobotanice, pentru creșterea siguranţei în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, 
cât și pentru protecția fondurilor silvic -i cinegetic.  

În anul 2015 au fost constatate 253 dt infracţiuni �i au fost dtpistați 292 dt autori. 
Se constată o creștere a calității acțiunilor întreprinse și a actelor întocmite de efectivele de 

jandarmi, evidențiindu,se constatarea unui număr de 27 de infracțiuni vizând deţinerea -i consumul de 
droguri de risc -i mare risc.  

În timpul executării misiunilor în sistem integrat cu poliţia, au fost constatate 117 infracţiuni și 
au fost depistaţi 123 de autori de fapte penale. 

     Activitatta dt constatart a contravtnţiilor a înregistrat o creștere de 10% faţă de anul 
precedent, fiind constatate un număr de 4.214 contravenţii (3781 independent -i 433 în cooperare cu 
poliţia), în valoare totală de 693.717 lei.  

În aceea-i perioadă au fost puse în aplicare 1.376 dt mandatt dt aductrt emise de organele 
judiciare, 561 de persoane fiind conduse la parchetele de pe lângă instanţele de judecată. 
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Pt linia prtvtnirii fapttlor antisocialt în instituţiilt dt învăţământ prtunivtrsitar, s,au 
desfă-urat 245 dt acţiuni cu caracttr tducativ – prtvtntiv, de prezentare către elevi a unor teme de 
interes privind delicvenţa juvenilă, abandonul -colar, prevenirea consumului de alcool, tutun -i 
droguri. În acest sens, putem menţiona -i implicarea instituţiei în Programul “Tcoala Altfel” -i în 
programele de sprijin educaţional pentru tinerii de etnie rromă,  parteneriatele încheiate cu unităţile 
-colare -i desfă-urarea unor activităţi de prezentare a misiunilor Jandarmeriei. 

Activitatea de cooptrart inttrinstituţională a vizat în principal punerea în aplicare a celor 47 
de protocoale -i planuri de cooperare sau colaborare pe care inspectoratul le are încheiate cu alte 
instituţii, în acest sens fiind desfă-urate un număr total de 1018 misiuni, în creștere cu 35% față de 
anul precedent. 

Au fost desfă-urate un număr de 56 de misiuni în sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă Suceava pentru asigurarea măsurilor de ordine pe timpul intervenţiei echipelor specializate, 
precum -i pentru acordarea sprijinului necesar înlăturării efectelor determinate de producerea unor 
incendii, accidente etc. 

IJJ Suceava aasigură paza, prottcţia instituţională, supravtghtrta �i ordinta publică la un 
număr de 30 de obiective – instituții financiar bancare, parchete și instanțe judecătorești, precum și 
obiective aparținând Ministerului Afacerilor Interne. 

Prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă „112”, au fost primite -i gestionate 
398 de aptluri dt urgtnţă, neînregistrându,se evenimente negative sau obiecţiuni privind 
operativitatea intervenţiei -i modul de acţiune al jandarmilor. 
 

CENTRULUI DE PREVENIRE, EVALUARE 9I CONSILIERE ANTIDROG 
SUCEAVA, desfă-oară activități  în conformitate cu prevederile documentelor strategice elaborate la 
nivel naţional -i judeţean -i corespund obiectivelor generale -i specifice stabilite pentru fiecare capitol al 
Planului local de acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog în perioada 2014,2016 

 Rtalizărilt în domtniul dt comptttnţă: 
 Prtvtnirta �i combattrta consumului dt droguri  s,a realizat prin:  
I. Proiecte naţionape de prevenire a consumupui de droguri, ca de exemplu : „Mesajup meu 
antidrog”, ediţia a XII9a sau Concursup de proiecte cu tematică antidrog "Împreună" – iunie 2015 

II. Proiecte pocape de prevenire a consumupui de droguri, cum ar fi: Proiectup „VIDEO ART” – 
ediţia a VII9a, Proiectup „Apege sănătatea” Proiectup „De mici, să preţuim sănătatea !” Proiectup 
“INSIGHT” 

III. Campanii naţionape de prevenire a consumupui de droguri, exemppu în acest sens fiind:   
 Programup Naţionap  "Să �tii mai mupte, să fii mai bun!" Campania Naţionapă pentru marcarea 
Zipei Mondiape fără Tutun 9 31 Mai 2015, Campania Naţionapă pentru marcarea Zipei  
Internaţionape împotriva Consumupui �i Traficupui Ipicit de Droguri, Săptămâna Prevenirii 
Criminapităţii, Campania Ziua Naţionapă fără Tutun Campania „19 zipe de activism pentru 
prevenirea viopenţei împotriva copiipor �i tineripor” 

 
IV. Activitatea desfă�urată în domeniup asistenţei consumatoripor de droguri 

La nivelul C.P.E.C.A. Suceava există un sistem unitar de colectare a datelor -i monitorizare a 
problemelor legate de droguri. Aceste informaţii stau la baza stabilirii unor măsuri -i politici antidrog, 
capabile să ofere răspunsuri adecvate, rapide -i concrete tuturor problemelor directe -i conexe ridicate 
de traficul -i consumul de droguri. 



67 
 

Urgenţe datorate consumupui de apcoop/droguri:Din monitorizarea de rutină a indicatorului 
Urgenţe medicale cauzate de consumul de substanţe psihoactive, în anul 2015, au fost înregistrate, la 
nivelul judeţului Suceava, 259 cazuri dt urgtnţă (144 bărbaţi, 115 femei) dintre care 212 cazuri 
raportate de către Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava,  30 cazuri raportate de 
către Spitalul Municipal Fălticeni -i 17 cazuri raportate de către Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc. 

Cooperarea cu autorităţipe pocape �i societatea civipă În baza bunelor practici parteneriale, în anul 
2015 Centrul de Prevenire, Evaluare -i Consiliere Antidrog Suceava a încheiat 2 acorduri de 
colaborare (cu durată de 1 an), astfel: 
, Acord de parteneriat cu I.P.J. Suceava, Grădiniţa cu program normal  „Voinicelul” Fălticeni, 
Grădiniţa cu Program Prelungit  „Pinocchio” Fălticeni, Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Ioan 
cel Nou” Suceava -i Grădiniţa cu program normal nr. 5 Suceava, pentru implementarea proiectului 
“De mici să preţuim sănătatea -i securitatea!” 
,  Acord de parteneriat cu I.P.J. Suceava, Biroul de Poliţie pentru Centrul Universitar -i Universitatea 
„Ttefan cel Mare” Suceava, Centrul de Consiliere -i Orientare în Carieră, pentru implementarea 
proiectului “INSIGHT”. 

 
INSTITUŢIA PREFECTULUI –JUDEŢUL SUCEAVA  
În anul 2015 la Strviciul public comunitar ptntru tlibtrarta �i tvidtnţa pa�apoarttlor 

simplt au fost preluate 34.987 ctrtri dt tlibtrart a pa�apoarttlor din cart: 
� 22.051 cereri de eliberare a pa-apoartelor simple electronice; 
� 12.936 cereri de eliberare a pa-apoartelor simple temporare.  
Au fost validate -i aprobate un număr de 4.428 cereri de eliberare a pa-apoartelor simple 

electronice preluate prin misiunile diplomatice ale României în străinătate.  
Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor din municipiul Rădăuţi, a celor din ora-ele -i comunele 

învecinate  a fost asigurată  buna funcționare a Punctupui de pucru mobip (PLM)  Rădăuţi, săptămânal.  
În anul 2015, la acest punct de lucru s,au preluat 2.789 cereri de eliberare a pa-apoartelor 

simple electronice (8% din totalul cererilor preluate prin ghi-eul serviciului) -i s,au eliberat un număr 
de 2.669 pa-apoarte electronice. 

Pentru cetăţenii români cu domicipiup în străinătate au fost preluate la ghi-eul serviciului un 
număr  total de  1.772 ctrtri, înregistrându,se o cre-tere de 11,8% faţă de anul 2014 (cu 1.585 cereri).  

Au fost aprobate un număr de 968 cereri preluate prin misiunile diplomatice ale României în 
străinătate, în total fiind soluţionate 2.740 cereri de acest tip. 

Cu privire la stabilirea domiciliului din străinătate în România, pentru 1.028 dt ctrtri s,au 
efectuat verificări în evidenţele proprii de pa-apoarte -i s,au comunicat rezultatele serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor. 
 

Situaţit anuală 2015 tstt rtdată in tabtlul dt mai jos.  
Nr. 
crt 

Descriere/tip cerere 
An 

2015 
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I TOTAL ctrtri prtluatt �i soluţionatt 40.383 
 Cereri pa-apoarte simple preluate prin  

ghi�tul strviciului 
34.987 

 Cereri preluate prin MDOC 5.396 

I.1 
TOTAL ctrtri pa�apoartt  simplt tltctronict 

(ghiștu+MDOC) 
27.447 

I.1
A 

Cereri preluate prin ghi�tul strviciului 22.051 

 Cereri CRDS 1.151 
 Cereri preluate prin PLM Rădăuţi 2.789 
I.1
B 

Cereri preluate prin MDOC/din care CRDS 
5.396/ 

968 
I.2 TOTAL ctrtri pa�apoartt simplt ttmporart/ 

 din care CRDS(ghișeu) 
12.936/ 

621 
I.3 TOTAL ctrtri pa�apoartt simplt C.R.D.S.(ghiștu+MDOC) 2.740 

(1.772+968) 
 Cereri pa-apoarte simple electronice CRDS, Ghi�tu Sv 1.151 
 Cereri pa-apoarte simple temporare CRDS, Ghi�tu Sv 621 
 Cereri pa-apoarte simple electronice C.R.D.S.,MDOC      968 
II TOTAL pa�apoartt simplt tlibtratt (ghiștu+curitr) 31.626 
II.1 

Pa�apoartt simplt tltctronict/ 
          din care prin PLM Rădăuţi+ CURIER 

18.713/ 
2.669(PLM)+676(curier) 

II.2   Pa�apoartt simplt ttmporart 12.913 
 

În anul 2015, s,a emis un număr de 34.665 pașapoartt, din care: 
� pa-apoarte temporare 12.922 
� pa-apoarte electronice 21.743. 

 Prin ghi-eul serviciului a fost eliberat un număr de 18.713 pa�apoartt tltctronict -i 12.913 
pa-apoarte temporare.  

Încasăripe realizate în anul 2015 de Serviciul Pa-apoarte, constituite venit la bugetul de stat sau 
local, reprezintă echivalentul a  2.111,13 mii lti. 

 
  Activitatea Strviciului public comunitar rtgim ptrmist dt conductrt, ctrtificatt dt 
înmatriculart a autovthicultlor �i al plăcilor cu numtrt dt înmatriculart s,a materializat, în: 

Vehicule înmatriculate: 
Nr. 
crt. 

 

Indicator Valoart indicator 
in anul 2015 

1. Număr total dt optratiuni dt inmatriculart 20.363 
2. Numar operatiuni prima inmatriculare 12.863 
3. Nr.operatiuni prima inmatriculare sub 5 ani vechime 2.171 
4. Numar inmatriculari temporare 51 
5. Numar transcrieri 7.449 

 
Certificate procesate 

Nr. 
crt. 

Indicator Valoart indicator 
in anul 2015 
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1. Număr certificate de inmatriculare emise 22.414 
2. Număr certificate de inmatriculare preschimbate 1.875 

 
  

Autorizatii provizorii si placi pentru vehicule: 
Nr. 
crt. 

 

Indicator Valoart indicator 
in anul 2015 

1. Număr vehicule autorizate provizoriu 21.261 
2. Număr radieri vehicule din circulatie 2.200 
3. Numar verificari inmatriculari in bazele de date 81.699 

 
 Activitatea pe linie de examinare: 

Nr. 
crt. 

Indicator Valoart indicator 
in anul 2015 

1. Număr dosart candidati programați la txamtn  27.034 
2. Nr.persoane examinate la proba teoretică de sală 25.447 
3. Procent de promovabilitate proba teoretică 59,8% 
4. Nr.persoane examinate la proba practica de traseu 15.467 
5. Procent de promovabilitate proba practica 73,1% 
6. Proctnt dt promovabilitatt gtntral txaminări 43,8% 

 
 Permise eliberate: 

Nr. 
crt. 

Indicator Valoart indicator 
in anul 2015 

1. Număr ptrmist dt conductrt tlibtratt 21.925 
2. Număr permise preschimbate sau adaugari categorii 10.760 
3. Număr solicitari pt.obtinerea unui nou permis de conducere 359 
4. Număr permise de conducere straine preschimbate 1.067 

 

 

Capitopup 12 – MEDIU  

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ( APM)  
 Activitatea pe linie de protecţia mediului, s,a axat pe aplicarea legislaţiei de mediu în vigoare -i 
a procedurilor Activitatea desfă-urată în anul 2015, comparativ cu anii 2013,2014, este prezentată 
sintetic în tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Realizat 
2013 

Realizat 
2014 

Realizat 
2015 

1 Autorizaţii de mediu, 462 364 412 
2 Autorizaţii integrate de mediu 1 0 2 
3 Autorizaţii de mediu revizuite 149 213 338 
4 Autorizaţii integrate de mediu revizuite 0 2 0 
5 Acorduri de mediu 0 1 0 
6 Clasarea notificării  2905 3185 3635 
7 Decizia de evaluare iniţială 113 100 158 
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Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Realizat 
2013 

Realizat 
2014 

Realizat 
2015 

8 Decizia etapei de încadrare  175 94 106 
9 Decizii transfer autorizaţii  17 25 22 

10 Întruniri Comisie de Analiză Tehnică -i CSC 22 21 20 
11 Dezbateri publice 4 13 8 
12 Număr -edinţe Grup de Lucru 4 12 6 

 

 
În domeniup De�euri, s,au realizat următoarele activităţi mai importante: 

, finalizarea  validării datelor introduse de operatorii economici în aplicaţia naţională Sistem Integrat de 
Mediu (SIM), pentru următoarele subdomenii -i ani de referinţă: Statistica de-eurilor (anul 2013), PCB,uri 
(anul 2012), Ambalaje (anul 2013). 
, introducerea de către operatorii economici a datelor referitoare la gestionarea de-eurilor  în aplicaţia SIM,  
subdomeniul Statistica de-eurilor (2014) -i Uleiuri uzate (2013). 
, completarea informaţiile aferente judeţului Suceava, în bazele naţionale de date privind gestionarea 
DEEE în anul 2014. 

Principala probltmă txisttntă în judeţ cu privirt la gtstionarta dt�turilor municipalt tstt 
cauzată dt lipsa dtpozittlor tcologict ptntru dt�turi �i întârzitrta rtalizării Sisttmului Inttgrat dt 
Gtstiunt a Dt�turilor. Astftl, la fintlt anului  funcționau cinci platformt dt stocart ttmporară 
autorizatt în judtţul Suctava.  

În domeniup Chimicape, s,au realizat în principal: 
, introducerea în SIM (Sistemul Indicatorilor Monitorizați) a informaţiilor referitoare la Regulamentul nr. 
1907/2006/CE (REACH) privind clasificarea, ambalarea -i etichetarea substanţelor chimice periculoase 
aferente anului 2014.  
, introducerea în SIM a informaţiilor privind substanţele care epuizează stratul de ozon (Regulamentul 
Parlamentului European -i Consiliului 1005/2009) -i anumite gaze fluorurate cu efect de seră 
(Regulamentul CE nr.  842/2006), aferente anului 2014. 

În domeniup Biodiversitate, arii protejate, s,au realizat următoarele activităţi principale: 
, emiterea a 60 autorizații pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, 
capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, 
a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si 
animalelor din flora si, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora. 
3 emiterea a 288 autorizaţii de mediu revizuite pentru activitatea de exploatare forestieră 
, emiterea a  140 puncte de vedere referitoare la implementarea unor proiecte în situri Natura 2000; 
, emiterea a 43 avize pentru tăieri arbori. 
,  efectuarea  18 controale în rezervaţiile naturale -i siturile Natura 2000 -i 2 controale la parcul zoologic -i 
grădina zoologică din judeţul Suceava (Ili-e-ti -i respectiv Rădăuţi). 

În domeniup Sop, Subsop, s,a monitorizat calitatea mediulu natural – sol, freatic, ape de suprafaţă în 
arealul siturilor potenţial contaminate precum -i lucrările de ecologizare din judeţ.  

Totodată, s,au desfă-urat activităţi de inventariere -i monitorizare a siturilor contaminate în zona 
Călimani, zona Tarniţa – Ostra, zona Fundu Mildovei, zona Iacobeni – Ciocăne-ti, zona Crucea. 

În domeniup Programe, Proiecte, APM Suceava a participat, la derularea unor proiecte ale 
Primăriei Municipiului Suceava, -i anume: “Reţeaua de electromobilitate pilot a ora-elor europene EVUE” 
– 6091 co,finanţat prin Programul URBACT 2007,2013; elaborarea Planului Local de Acțiune, necesar 
pentru demonstrarea fezabilității piețelor urbane concepute sustenabil din cadrul Proiectului “Piețe urbane 
sustenabile”. De asemenea, APM Suceava a fost partener în proiectul derulat de către APM Harghita, 
„PACINFO! Rolul social -i de mediu al agriculturii în regiunile montane”. Proiectul este finanţat de către 
Comisia Europeană. 

În domeniup Dezvoptare Durabipă a fost elaborat, validat de către Comitetul de Coordonare -i supus 
dezbaterii publice Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al judeţului Suceava 2014,2017. 
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În domeniu de monitorizare și paboratoart, activitatea s9a concretizat, în 
, Monitorizarea calităţii aerului în 3 din cele 4 staţii de monitorizare din judeţul 

Suceava aparţinând Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului 
(RNMCA) din judeţ: SV1 (fond urban) din Suceava, SV3 (tip trafic) din Siret -i 
EM3 (tip EMEP) Poiana Stampei.și Staţia SV2 (industrial) din cartierul Burdujeni 
a fost oprită temporar din ianuarie 2014, din motive tehnice.  
În anul 2015 nu au fost înrtgistratt dtpă�iri alt valorilor limită/ţintă prevăzute de 
Legea 104/2011 pentru protecţia sănătăţii umane la poluanţii monitorizaţi. 

   3 Monitorizarea calităţii precipitaţiilor în punctul Sediu APM, fiind efectuate în total 
183 determinări la probe de precipitaţii medii săptămânale. 

0 Monitorizarea zgomotului urban în 28 de puncte de monitorizare situate în 
principalele localităţi urbane ale judeţului. S,au realizat 112 măsurători  planificate,  4 
măsurători contra tarif -i 2 la solicitări interne.  

0 Supravegherea radioactivităţii mediului: s,au realizat integral programul standard 
(11 ore/zi) de supraveghere a radioactivităţii mediului (aerosoli, depuneri atmosferice, 
ape de suprafaţă, sol, vegetaţie, prin determinări ale activităţii beta globale -i ale 
debitului doză gamma absorbită în aer) -i programul special de supraveghere 
radioactivitate mediu în zonele cu fond modificat antropic din judeţul Suceava (67 
probe prelevate de ape de suprafaţă, sol -i vegetaţie),. 

0  Efectuarea altor analize de laborator, la probe de ape uzate -i subterane (491 
analize), sol (194 analize), levigate din de-euri (37 analize), pulberi totale în suspensie (2 
analize). 

 

  Pentru județul Suceava Administraţia Fondului de Mediu a finalizat în 2015 redactarea -i 
transmiterea tuturor contractelor de finanțare, aferente celor 683 dosare  depuse în anul 2011 în cadrul 
„Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv 
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire” (Programul “Casa Verde). 
, semnarea de beneficiari -i trimiterea la AFM a 239 de contracte de finanţare primite de la AFM; 
, verificarea -i trimiterea la AFM a celor 224 de dosare de decontare depuse în 2015 de beneficiari. 
 
 
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL JUDEȚEAN  
 Principaltlt activităţi dtsfă�uratt dt cătrt Garda Naţională dt Mtdiu – Comisariatul 
Judtţtan Suctava în anul 2015, care au vizat îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu în judeţul 
Suceava: 

� Numărul total dt insptcţii a fost de 1002, astfel: 

� 466 inspecţii planificate la obiective încadrate în clasele de risc A, B, C -i D, 
cuprinse în Planul anual de control (din care 226 în domeniul controlului poluării 
industriale -i 240 în domeniul controlului biodiversităţii, biosecurităţii -i ariilor 
naturale protejate); 

� 536 inspecţii neplanificate , astfel: 22 inspecţii pentru verificarea 
sesizărilor/petiţiilor; 2 inspecţii pentru respectarea condiţiior impuse în actele de 
reglementare pentru proiecte -i activităţi noi; 39 inspecţii în urma autosesizării; 5 
inspecţii pentru investigarea unor incidente sau accidente cu impact asupra 
mediului; 169 inspecţii dipuse de Comisariatul General al G.N.M. sau Autoritatea 
Centrala pentru Protecţia Mediului; 8 inspecţii pentru identificarea de obiective 
noi; 8 inspecţii pentru verificarea realizării măsurilor impuse; 80 inspecţii cu alte 
autorităţi; 

� Funcţie de domeniul de activitate controlat, cele 1.002 inspecţii se împart astfel: 
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� 666 inspecţii în domeniul controlului poluării industrialt (din care 226 
controale planificate -i 440 controale neplanificate din tipurile menţionate mai 
sus); 

� 336 inspecţii în domeniul controlului biodivtrsităţii, biostcurităţii �i ariilor 
naturalt prottjatt (din care 240 controale planificate -i 96 controale 
neplanificate); 

� Urmare a acţiunilor de inspecţie planificate si neplanificate realizate, s,au aplicat: 

� 153 sancţiuni contravtnţionalt principalt, din care: 
� 77 amtnzi în valoare totală de 1.028.300 lti; 
� 76 avtrtismtntt; 

� 13 sancţiuni contravtnţionalt compltmtntart, din care: 
� 12 susptndări dt activitatt; 
� 1 dtsfiinţart lucrări; 

� 1 stsizart a organtlor dt ctrcttart ptnală; 
� 2 propuntri dt susptndart a acttlor dt rtgltmtntart; 
�

 
� Principalii indicatori, sunt prezentaţi în tabelul de mai jos: 
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Indicatori ai activită�i desfă$urate de către

Garda Na�ională de Mediu – Comisariatul Jude�ean Suceava 2014 2015

Anul 2014 2015

Nr. ac6iuni de inspec6ie realizate 991 1002

Nr. mediu ac6iuni inspec6ie/ cms. 90,1 91,1

Nr. sanctiuni contraven6ionale aplicate 133 153

Valoare amenzi aplicate  (mii lei) 759,6 1028,3

1 2

 
 
Planul de activitate elaborat pentru anul 2015 a avut în vedere stabilirea planului de acţiuni în 

domeniul protecţiei mediului -i a obiectivelor -i indicatorilor pentru cre-terea eficientei acţiunilor de 
control, respectiv, cre-terea gradului de conformare a obiectivelor controlate. 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA  
Pentru cre-terea calităţii vieţii -i a mediului în comunităţile umane, Consiului județean Suceava  

a monitorizat: 
            1.  Programup vizând protecţia resursepor de apă, sisteme integrate de apimentare cu apă, 
staţii de tratare, canapizare �i staţii de epurare dtrulat prin Administraţia Fondului ptntru Mtdiu 
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care, în anul 2015 s,a finalizat și recepționat obiectivul ce cuprinde canalizare și stații de epurare în 
comuna Iacobeni. 
            2. Programup de îmbunătăţire a capităţii mediupui prin împădurirea terenuripor agricope 
degradate 

Consiliul Judeţean Suceava a îndeplinit rolul de coordonator pentru un număr de cinci proiecte 
ale căror titulari sunt comunele Arbore, Bălăceana, Cacica, Ciprian Porumbescu -i Drăgoie-ti din 
judeţul Suceava.  

Din evaluările efectuate de comisiile constituite la nivelul Comisariatului de Regim Silvic și 
Cinegetic Suceava în vederea constatării și evaluării pierderilor provocate incendiile la plantațiile 
aferente proiectelor „Reconstrucție ecologică prin împădurirea terenurilor agricole degradate din 
perimetrul Dealul Hondrului, comuna Drăgoiești” și respectiv „Împăduriri terenuri degradate în 
comuna Arbore” a reeșit   că pentru perimetrul Dealul Hondrului, comuna Drăgoiești, valoarea 
pierderilor provocate de incendiu a fost de 80.752,38 lei,  iar pentru perimetrul Cajvana, comuna 
Arbore, valoarea pierderilor provocate de incendiu a fost de 1.559,54 lei  
             3 Programup naţionap de îmbunătăţire a capităţii mediupui prin reapizarea de spaţii verzi în 
pocapităţi: „Înfiinţare parc agrement pa intersecţia Bupevardupui 1 Decembrie 1918 cu Capea 
Obcinipor în municipiup Suceava, judeţup Suceava” 
 Pe parcursul anului 2015, din lipsa alocărilor bugetare la acest obiectiv nu s,au executat lucrări. 
            4 Proiectup „Contropup integrat ap popuării cu nutrienţi”  

Proiectul este derulat prin Ministerul Mediului, Apelor -i Pădurilor, iar în prezent de acesta au 
beneficiat localităţile Cajvana, Frătăuţii Noi -i Hânte-ti. 
 

Capitopup 13 – MUNCĂ 

 

AGENTIA JUDETEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ (AJOFM) 
Activităţile desfă-urate de AJOFM Suceava,  în anul 2015 au avut ca obiectiv general  stimularea 
participării -i echilibrarea pieţei locale a muncii prin servicii specifice de ocupare a forţei de 
muncă. Aceste activităţi s,au adaptat la tendinţele de dinamizare si particularităţile pieţei muncii, 
care au determinat -i configurat indicatorii statistici ai -omajului din acest an: 
1. Analiza comparativă a ratti șomajului în prioada 201402015. 
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Traseul valoric al ratei -omajului înregistrat în cursul anului 2015 are parcursuri similare cu 

cele ale anului precedent la începutul -i sfâr-itul perioadei de referinţă -i un parcurs distinct în mijlocul 
intervalului, când valorile s,au distanţat, rata -omajului în luna decembrie 2015 revenind pe un palier 
situat sub cota proncentuală a anului 2014. 
         

2. Analiza stocului dt șomtri înrtgistrați. 
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Structura stocului de şomeri  

în perioada 2013 - 2015

someri  indemnizati someri neindemnizati

 
Diagrama  evopuţiei stocupui de �omeri din ultimii ani, detaliat în funcţie de dreptul la 

indemnizaţia de -omaj,  pune în evidenţă tendinţa distinctă de scădere a numărului de -omeri 
indemnizaţi, care au intrat în evidenţele AJOFM în urma pierderii unui contract de muncă, precum -i 
evoluţia în cre-tere a segmentului de -omeri neindemnizaţi, a căror adresabilitate este motivată de 
necesitatea obţinerii ajutorului social sau a ajutoarelor alimentare, de accesul la serviciile medicale, de 
con-tientizarea necesităţii reconversiei profesionale -i a cre-terii nivelului de instruire.  

Analizând structura stocului de -omeri aveam o imagine de ansamblu asupra mediului de 
provenienţă, nevoilor -i comportamentului pe piaţa muncii  a diferitelor categorii de beneficiari . 
Distribuţia �omeripor după nivepup de instruire.      
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Distribuţia �omeripor pe grupe de vârstă. 

                               
Analizând -i acest ultim criteriu de distribuţie a stocului de -omeri avem profilul beneficiarului 

cu cea mai mare pondere în totalul persoanelor înregistrate în baza de date:  
                      

3. Evoluția locurilor vacantt în cursul nului 2015. 

În cursul anului 2015 AJOFM Suceava a înregistrat  27.634 dt posturi oftritt dt angajatori, cu 
1.049 mai multe decât în 2014. 

Analizând ofertele de loc de muncă din partea angajatorilor rezultă menţinerea unei cereri de forţă 
de muncă în domeniile transporturi rutiere -i construcţii, dar -i o cre-tere importantă a cererii în 
domeniile comerţului cu produse alimentare, restaurante, baruri -i alte activităţi de servire a băuturilor, 
hoteluri -i alte activităţi de cazare, exploatare forestieră.  

4. Monitorizarta strviciilor �i a măsurilor activt cart viztază ocuparta ptrsoantlor în 
căutarta unui loc dt muncă. 

Trendul ascendent al numărului de locuri vacante în perioada 2012 – 2015 a determinat -i 
cre-terea numărului de persoane, înregistrate în evidenţele AJOFM, care au obţinut un contarct de 
muncă. 

Bilanțul de ocupare al anului 2015 marchează un număr de 22.207 ptrsoant care au obținut un 
loc de muncă, reprezentând o depășire cu 18% a cifrei programate pentru 2015 și cu 6% a realizărilor 
din 2014. 

Structura pe categorii de vârstă, mediu de provenienţă -i nivel de instruire, a numărului de 
persoane ocupate în cursul celor doi ani comparaţi, oferă o imagine de ansamblu asupra evoluţiei 
diferitelor categorii de beneficiari, pe piaţa forţei de muncă a judeţului Suceava: 

Structura șomtrilor după crittrii 
Nr. ptrs. 

ocupatt în 
2015 

Nr. ptrs. 
ocupatt în 

2014 
+,0 

Total cumulat la sfâr�itul anului, 
din care: 

22207 20860 +1347 

din mediul urban 9756 9443 +313 După mediul de 
provenienţă din mediul rural 12451 11417 +1034 

sub 25 ani 6016 5599 +417 
între 25, 35 ani 5840 5523 +317 

După vârstă 

între 35,45 ani 5331 5170 +161 
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peste 45 ani 5020 4568 +452 

femei 7607 7034 +573 După sex 
bărbaţi 14600 13826 +774 
primar 3948 3778 +170 

gimnazial 4926 4835 +91 
profesional 4940 4512 +428 

liceal 6229 5391 +838 
postliceal 377 401 ,24 

După nivelul de 
instruire 

universitar 1787 1943 ,156 
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primar 3948 3778
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profesional 4940 4512
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universitar 1787 1943

Nr. pers. ocupate 
în 2015

Nr. pers. ocupate 
în 2014

 

 

 

Tabelul de mai sus prezintă tendința de creștere / scădere a numărului de persoane ocupate, 
aparținând categoriilor supuse analizei. Astfel, în anul 2015 s,au înregistrat crtșttri mai importantt 
alt ocupării față de anul 2014, pentru următoarele categorii de persoane: șomeri din mediul rural (cu 
9%), tineri sub 25 ani (cu 7,4%), persoane peste 45 ani (cu 9,9%), șomeri cu nivel de instruire liceal 
(cu 15,5%), -omeri cu nivel de instruire profesional (cu 9,5%).   
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Nr. 
crt. 

Tip dt măsură activă Plan 
2014 

Rtaliz. 
2014 

Plan 
2015 

Rtaliz.  
2015 

1  TOTAL persoane ocupate, din care:  16750 20860 18700 22207 
2  Număr persoane ocupate  ca urmare a 

acordării serviciilor de mediere a 
locurilor de munca vacante, din care:   

 
16750 

 
16365 

 
14850 

 
16724 

3  în locuri de muncă pe perioadă 
nedeterminată 

12380 
13806 12200 14378 

4  în locuri de muncă  pe perioadă  
determinată 

 
4370 

 
2559 

 
2650 

 
2346 

5  Număr persoane cuprinse în servicii 
de informare -i consiliere profesională  

 
15300 

 
18822 

 
16950 

 
18805 

6  Număr persoane ocupate  ca urmare a 
acordării serviciilor de  informare si 
consiliere profesionala  

 
3550 

 
4348 

 
3550 

 
5117 

7 Număr persoane cuprinse în servicii 
de formare profesională 

1000 
987 1000 997 

8  Număr persoane ocupate ca urmare a 
absolvirii cursurilor de formare 
profesională 

 
250 

 
562 

 
280 

 
229 

9  Număr persoane ocupate prin 
completarea veniturilor -omerilor care 
care se încadrează înainte de expirarea 
indemnizaţiei de -omaj 

230 

 
300 

 
300 

 
270 

10 100% pentru absolvenţii care se 
încadrează înainte de expirarea 
perioadei de -omaj 

30 
 

34 
 

40 
 

35 

11 30% pentru -omerii care se încadrează 
înainte de expirarea perioadei de 
-omaj 

200 
 

266 
 

260 
 

235 

12  Număr -omeri peste 45 de ani sau 
-omeri unici sustinatori ai familiilor 
monoparentale încadraţi prin 
subventionarea locului de munca, din 
care:    

220 

 
 

504 

 
 

330 

 
 

376 

13  -omeri peste 45 ani   215 495 320 373 
14  -omeri unici susţinători ai familiilor 

monoparentale  
 

5 
 

9 
 

10 
 

3 
15  Număr persoane încadrate  prin 

stimularea mobilităţi forţei de muncă, 
din care:   

 
50 

 
37 

 
    
   50 

 
 

39 
16  Încadrarea într,o localitate la distanţa 

de peste 50 Km. faţă de domiciliu  
10 

4 10 9 

17  Încadrarea în alta localitate cu 
schimbarea domiciliului  

40 
 

33 
 

40 
 

30 

 
 
18 

 
Număr absolvenţi  din instituţii de 
învăţământ încadraţi prin 
subvenţionarea locului de munca,  din 
care:   

    
80 

  
  
 
209 

 
 
 

160 

 
 
 

184 

19  absolvenţi ai ciclului inferior al 
liceului sau ai -colilor de arte -i 
meserii  

5 
 

43 
 

40 
 

15 

20  absolvenţi de învaţământ secundar 
superior sau învăţământ postliceal  

25 
 

65 
 

50 
 

81 
21  absolvenţi de învăţământ superior  50 101 70 88 
22  Număr absolvenţi  încadraţi prin 

acordarea de prime de încadrare 
 

60 
 

124 
 

70 
 

108 
23  Număr persoane încadrate prin 

încheierea de contracte de solidaritate 
 

25 
 

45 
 

25 
 

31 
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În anul 2015, s,au realizat -i depă-it majoritatea indicatorilor din Planul de Ocupare al 
judeţului. Având în vedere că activitatea de bază a agenţiei este intermedierea cererii -i ofertei de forţă 
de muncă, 16.724 persoane au fost ocupate prin serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante, 
reprezentând 75,3% din totalul persoanelor ocupate anul 2015.   

Acoperirea deficitului de forţă de muncă a angajatorilor a fost -i în 2015 o prioritate în 
acordarea serviciilor publice de ocupare, organizarea burselor pentru ocuparea locurilor vacante 
răspunzând intereselor comune de echilibrare a cererii cu oferta de muncă. Bursa generală a locurilor 
de muncă vacante s,a desfă-urat în localităţile Suceava, Rădăuţi, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc. 
Au participat 117 agenţi economici cu 555 locuri de muncă vacante -i 1560 persoane în căutarea unui 
loc de muncă, iar 678 persoane au fost selectate în vederea încadrării.  

 La  Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, organizată în acelea-i locaţii, au participat 110 
agenţi economici, care au oferit 540 locuri vacante -i 1274 solicitanţi, din care 638 au fost selectaţi în 
vederea încadrării, 20 au fost încadraţi pe loc, iar la o lună de la bursă au mai fost încadraţi 77 
absolvenţi.  

Din bugetul asigurărilor pentru șomaj s,au organizat 27 programe de formare profesională pentru 
503 -omeri  iar cu finanţare din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007,2013, s,au organizat 
24 programe de formare profesională pentru 494 -omeri. 
 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA, și –a direcționat  activitatea 
pe următoarele domenii:  
 
I. În domtniul stcurităţii �i sănătăţii în muncă 
Indicatorii  de performanţă ai acțiunilor în domeniul securităţii �i sănătăţii în muncă, sunt redate 
sintetic în tabelul următor  :  

Nr. 

Crt. 
IINDICATORI ANUL 2015 

1 Număr de controale planificate 1098 

2 Număr controale realizate 1098 

3 Număr unităţi vizitate control preventiv 862 

4 Număr total sancţiuni contravenţionale 1381 

5 Număr amenzi 59 

6 Valoarea amenzilor aplicate 290.000 

7 Număr avertismente scrise 59 

8 Număr avertismente verbale 1263 
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Activităţile de control evaluate pe baza indicatorilor specifici pentru domeniul securităţii -i 

sănătăţii în muncă, sunt prezentate sintetic în tabelul următor:  
 

INDICATORI  SPECIFICI 
 

anul 2015 
 

1. Număr dt unităţi controlatt:  

 ■ în domeniul SSM 862 

2. Număr dt controalt tftctuatt:  

  ■ în domeniul SSM 1098 

3. Fond dt timp disponibil (în zilt):  

  ■ în domeniul SSM 2783 

4. 

 
Fond dt timp utilizat (în zilt): 2490 

■ nr. zipe, în domeniup SSM, utipizate pentru: 2490 

• controale programate 1137 

• controale pentru verificare  

masuri 

 

121 

• controale în vederea autorizării (L126, L319);determinări de 
noxe;sesizări 

75 

• nr zile utilizate pentru cercetare evenimente si avizare dosare de 
cercetare cu itm 

664 

• nr zile utilizate pentru instruiri in domeniul SSM 72 

• soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii 50 

• prestări servicii, în condiţiile legii 10 

• alte lucrări de birou 344 

 

• perfecţionare profesională 17 

 
 

Numărup de unităţi contropate, pe activităţi ape economiei naţionape 
Domenii Nr. societati existente Nr. societăţi controlate Nr.  mediu persoane angajate 

Agricultură 152 36 410 

Minerit 43 9 1632 
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Transporturi 595 35 1237 

Restul CAEN 14211 782 42720 

                             
 

�
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�� � � �

�� � � �

Numărul de unită�i controlate

pe activită�i ale economiei na�ionale

Nr. societat i existente 152 43 595 14211

Nr. societă�i controlate 36 9 35 782

Agricultură M inerit Transporturi Restul CAEN

 
 

Situaţia sintetică a sancţiunipor contravenţionape appicate timpup contropupui sau în timpup cercetării 
accidentepor de muncă �i a bopipor profesionape 

 INDICATORI 

anul 

2015 

 

1. Numărul sancţiunilor contravtnţionalt aplicatt: 1381 

 • în domeniul SSM 1381 

2. Valoarta sancţiunilor aplicatt (lti): 290.000 

 • în domeniul SSM 290.000 

3. Numărul propuntrilor dt urmărirt ptnală înaintatt instituţiilor comptttntt 0 

4. Numărul locurilor dt muncă a căror activitatt a fost sistată 1 

5. Numărul tchipamtnttlor dt muncă opritt din funcţionart 1 

 

Sancţiuni appicate în domeniup securităţii �i sănătăţii în muncă 

INDICATORI anul 2015 

Nr. sancţiuni contravtnţionalt aplicatt:  1381 

Valoart amtnzi aplicatt (lti) 290.000 

Nr. măsuri dispust ptntru ntconformităţi dtpistatt 1.490 
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Nr. sistări dt activitatt 1 

Nr. tchipamtntt dt muncă opritt din funcţionart 1 

 

Sancţiunipe contravenţionape appicate pentru încăpcăripe pegispaţiei de securitate �i sănătate în 
muncă, pe domenii ape economiei naţionape 

AGRICULTURĂ 
anul 
2015 

 

 
TRANSPORTURI 

anul 
2015 

 

Nr. total dt sancţiuni contravtnţionalt:  47  Nr. total dt sancţiuni contravtnţionalt:  58 

� nr. avertismente 46 � nr. avertismente 54 

� nr. amenzi contravenţionale 1  � nr. amenzi contravenţionale 4 

Nr. total dt propuntri dt urmărirt 
ptnală 

0 
 Nr. total dt propuntri dt urmărirt 

ptnală 
0 

Nr. total dt sistări: 0  Nr. total dt sistări: 0 
� locuri de muncă 0  � locuri de muncă 0 

� echipamente de muncă 0  � echipamente de muncă 0 

 

 

 

Autorizarta sau avizarta funcţionării agtnţilor tconomici din punctul dt vtdtrt al 
stcurităţii �i sănătăţii în muncă 

 

Nr. unităţi autorizatt/avizatt în baza unor ltgi sptcialt Nr. total unităţi 
autorizatt/avizatt 

Ltgta nr. 319/2006 Ltgta nr. 126/1995 Altt ltgi  

102 67 29 6 

 

În anul 2015, în  domeniul securităţii -i sănătăţii în muncă s,au desfă-urat : 

INDUSTRIA MINIERĂ 
anul 
2015 

 

 
COMERŢ, INDUSTRIE 9I ALTE 

DOMENII 

anul 
2015 

 
Nr. total dt sancţiuni contravtnţionalt:  40 
  

 
Nr. total dt sancţiuni contravtnţionalt:  1236 

� nr. avertismente 39  � nr. avertismente 1183 

� nr. amenzi contravenţionale 1  � nr. amenzi contravenţionale 53 

Nr. total dt propuntri dt urmărirt 
ptnală 

0 
 

Nr. total dt propuntri dt urmărirt ptnală 0 

� locuri de muncă 0 � locuri de muncă 0 

  

 

  

� echipamente de muncă 0  � echipamente de muncă 0 
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9 campanii europeane, precum cea coordonată de Comitetup Înapţipor Responsabipi cu Inspecţia 
Muncii  și  Săptămâna  Europeană de Securitate �i Sănătate în Muncă sub egida Agenţiei Europene 
pentru Securitate �i Sănătate în Muncă ; 

 

9 campanii naţionape,  

 9 de verificare a respectării prevederipor pegape privind securitatea �i sănătatea în muncă pa 
desfă�urarea activităţipor cu articope pirotehnice. S,au efectuat , 12 controale, unde s,au constat 10 
deficienţe și s,au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale (10 avertismente),  

 , de supravegherea pieţei produsepor industriape din domeniup de competenţă ap Inspecţiei 
Muncii, conform programupui sectoriap pentru anup 2015, coordonat de către Comisia Europeană. 
S,au efectuat 24 controale -i au fost identificate 401 produse conforme. Nu s,au dispus măsuri de 
conformare.  

9 de verificarea modupui de respectare a cerinţepor minime de  securitate �i sănătate în 
muncă pa pucrăripe din domeniup construcţiipor. Au fost efectuate 77 controale la 55 angajatori, s,au 
constatat 102 deficienţeși au fost aplicate 102 sancţiuni contravenţionale aplicate (9 amenzi -i 93 
avertismente) în valoare de 42.000 leiâ.         

9 de verificare a respectării prevederipor pegape referitoare pa expunerea pucrătoripor pa agenţi 
chimici pa pocup de muncă, ţinând cont de modificăripe pegispative în domeniu (Regupamentup 
REACH �i CLP). S,au instruit inspectorii de muncă privind modificările legislative în domeniul 
regulamentului REACH -i CLP.Au fost controlați 10 angajatori și 3664 lucrători la societăţile 
controlate la  locuri de muncă cu expunere la agenţi chimici periculo-i; 

,  de urmărire a cre�terii gradupui de con�tientizare a angajatoripor �i pucrătoripor care 
desfă�oară activităţi de reparaţii ape autovehicupepor (service9uri auto), repararea, ajustarea sau 
înpocuirea pneuripor (vupcanizări auto), respectiv servicii de întreţinere auto (spăpătorii auto), 
privind necesitatea appicării �i respectării pa pocup de muncă a pegispaţiei în domeniup securităţii �i 
sănătăţii în muncă. Au fost contolați 28 angajatori unde s,au constatat 45 deficienţe și                  
au fost aplicate 45 sancţiuni contravenţionale;  

9 de controp privind respectarea prevederipor de securitate �i sănătate în muncă în domeniipe 
sipvicuptură �i exppoatare forestieră., 13 angajatori controlaţi,, 13 deficienţe constatate, , 13 sancţiuni 
contravenţionale aplicate. 

9  de verificare a modupui în care sunt appicate �i respectate cerinţepe minime de securitate �i 
sănătate în muncă pentru utipizarea în muncă de către pucrători a echipamentepor de muncă în 
activităţipe din agricuptură �i industria apimentară. , 38 angajatori controlaţi, 79 deficienţe constatate, 
, 30 angajatori sancţionaţi, , 79 sancţiuni contravenţionale aplicate (77 avertismente -i 2 amendă), 
7.500 lei valoare amenzi, 

9 de monitorizare privind riscuripe existente pa pocuripe de muncă din   întreprinderi mijpocii 
(509 249 pucrători). Au fost selectate, întreprinderile mijlocii active din judeţ care au fost cuprinse în 
acţiunea de monitorizare ,18 angajatori controlaţi, , 25 deficienţe constatate,                  
, 16 angajatori sancţionaţi,  , 25 sancţiuni contravenţionale; 

Situaţia accidtnttlor dt muncă înrtgistratt în anul  2015 

În anul 2015 au fost înregistrate 47 persoane accidentate din care 7 au fost accidentate mortal -i 
40 au avut incapacitate temporară de muncă. Indicele de frecvenţă (numărul de accidentaţi care revine 
la 1.000 de lucrători) a fost de 0,660/00 pentru totalul persoanelor accidentate care au avut ca urmare 
incapacitate temporară de muncă. 
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II. În domtniul  rtlațiilor dt muncă 
Pentru realizarea obiectivelor stabilite în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii, în 

domeniul relaţiilor de muncă, în perioada ianuarie – decembrie 2015 s,au desfă-urat acţiuni de control 
tip campanie, tematice -i de fond, cu caracter preventiv, vizând toate categoriile de angajatori, acţiuni 
care au generat  următoarele rezultate:  
�  2.408 controale efectuate la un număr de 2.224 unităţi, din care :   

, au fost depistaţi 101 de angajatori  -i sancţionaţi pentru muncă fără forme legale de 
angajare. 

, ,au fost depistate 149 persoane  fără forme legale de angajare -i 1.264 de persoane 
ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de 
evidenţă al salariaţilor fără respectarea termenului legal. 

          În urma acestor controale au fost sancționați 532 angajatori  și au fost aplicate 938 sancţiuni 
contravenţionale din care 354 amenzi contravenţionale și 584 fiind avertismente; 
�  1.604,3  mii lei  amenzi aplicate; 
�  4.694 măsuri dispuse ca urmare a neconformităţilor depistate din care realizate la finele anului un 
număr de 2.891; 

În baza H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor, modificată -i 
completată, au fost efectuate 2341 controale, fiind aplicate 362 sancţiuni, din care 146 amenzi, în 
valoare de 297,6 mii lei -i 216 avertismente. Pentru remedierea deficienţelor constatate au fost dispuse  
1251 măsuri.  

În baza Ltgii nr. 108/1999 rtpublicată privind înfiinţarea �i organizarea lnspecţiei Muncii, au 
fost sancţionaţi 78 de angajatori, aplicându,se  82 sancţiuni contravenţionale, din care:  

, 16 sancţiuni, pentru împiedicarea activităţii de control , 30 sancţiuni, pentru neaducerea la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesele verbale de control încheiate;  

, 36 sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţie, în termenul stabilit, a 
documentelor solicitate necesare controlului. 

Valoarea totală a amenzilor aplicate în baza Legii nr. 108/1999, republicată, a fost de 238 mii 
lei.   

În baza Ltgii nr. 156/2000, modificată -i completată, la nivelul Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Suceava au fost înregistraţi un număr de 6 agenţi de ocupare a forţei de muncă 

  
III. Contractt Coltctivt dt Muncă și Monitorizarta Rtlaților dt Muncă 

Pentru transmiterea on0lint a rtgistrului tltctronic al salariaților, Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Suceava până la data de 31.12.2015 a eliberat un număr de  2.100 parole pentru accesarea 
portalului Inspecției Muncii. 

În ceea ce prive-te activitatea de evidenţă a prestatorilor de servicii pentru completarea -i 
transmiterea registrului electronic de evidenţă a salariaţilor la data de 31.12.2015 a fost înregistrat un 
număr de 135 prestatori de servicii dintre care  7 înregistraţi în cursul anului 2015. 

 În cursul anului precedent :  
, s,au înregistrat un număr de 318 beneficiari de servicii REGES;  
, au fost vizate un număr 9 de certificate/adeverinţe de finalizare a stagiului; 
, au fost predate titularilor un număr de 987 carnete de muncă; 
, s,a eliberat un număr de 75 de registre de evidenţă a zilierilor angajatorilor care s,au adresat în scris 
instituţiei. 
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Totodată, în aplicaţia informatică « Pacific » s,au înregistrat un număr de 57.218 de poziţii în 
registru de zilieri -i un număr de 3670 de zilieri. Un număr de 56 de angajatori folosesc muncă cu 
zilieri. 

 La  31.12.2015, pe raza judeţului Suceava, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, în baza 
Legii nr. 344/2006, desfă-oară activitate un număr de 41 salariaţi care au cetăţenia unui stat membru al 
UE sau al Spaţiului  European. 
 

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII SUCEAVA -i,a structurat activitatea, în anul 2015, pe 

următorii piloni:  

   Activitatea  de stabipiri �i ppăţi pensii 
  Numărul total al beneficiarilor aflaţi în evidenţele Casei Judeţene de Pensii Suceava, la sfâr-itul 

anului 2015 a fost de 151.394 *, din care : 
 

� 137.771 pensionari din sectorul de stat; 
�   18.498 pensionari din sectorul agricol ; 
�   10.402 beneficiari de legi speciale ; 
�       273 beneficiari de pensii comunitare. 

* Numărul total al beneficiarilor nu este egal cu numărul total rezultat din însumarea categoriilor de pensii/legi 
speciale,deoarece există cazuri în care o persoană poate beneficia de o pensie din sectorul de stat -i de o îndemnizaţie, 
având a-adar, două dosare diferite.   
 

Comparativ cu anul 2014, în anul 2015, situaţia cererilor de înscriere -i recalculare a pensiilor 
-i a îndemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, se prezintă conform tabelului de mai jos. 
 

Tipuri dt ctrtri înrtgistratt 2014 2015 
Cereri de înscrieri noi 6.762 6.665 
Cereri de recalculare a pensiilor 6.850 9.629 
Cereri de stabilire -i recalculare  a drepturilor prevăzute de legi 
speciale  

215 153 

Cereri de acordare ajutor lunar soţului supravietuitor  prevăzut de 
Legea nr. 578/2004 

280 89 

Total ctrtri înrtgistratt 14107 16.536 
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  În anul 2015, numărul de contestaţii înregistrate -i transmise la Comisia Centrală de Contestaţii 
din cadrul C.N.P.P. a fost de 66.     

În anul 2015, Casa Judeţeană de Pensii Suceava a prelucrat un număr total de 84 dosart 
comunitart,  pentru persoane caru au fost angajate de la 1 ianuarie 2017 în statele UE. 
 
   Activitatta dt ppăţi beneficii se concretizează prin punerea în plată a pensiilor de asigurări 
sociale  -i a indemnizaţiilor prevăzute prin legi speciale. 
   În anul 2015, au fost efectuate -i prelucrate în sistemul informatic, 43.053 (tranzacţii), din 
care: 

� 32.179 comunicări de drepturi noi -i modificări /recalculări de pensii -i îndemnizaţii,; 
� 3.879 modificări de adrese ,modificări de nume,schimbarea modalităţii de plată, corecţii CNP, 

acordare taloane CFR,comunicări în conturi; 
� 6.995 înfiinţarea -i lichidarea de popriri.  
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   De asemenea, au fost procesate 396  reordonanţări  pensii neachitate, s,au transferat pensii -i 
îndemnizaţii în alte judeţe în număr de 183, au fost preluate dosare de pensie -i îndemnizaţii preluate 
de alte judeţe, în număr de 318, s,au făcut popriri pentru un număr de 3.391 dosare de pensie. 
   Totodată, pentru un număr  de 206 dosare de pensie s,au emis -i scadenţat certificate de viaţă 
-i procuri, s,au acordat un număr de 6.626 ajutoare de deces -i s,au  emis un număr de 1.989 
adeverinţe privind calitatea de pensionar. 
 
  Referitor la activitatea de evidenţă contribuabipi, precizăm că la nivelul lunii  decembrie 2015, 
existau 2.281 contracte de asigurare în plată. Casa Judeţeană de Pensii Suceava colectează veniturile 
persoanelor asigurate prin contracte. 

Valoarea totală a încasărilor la sfâr-itul anului 2015 a fost de de 5.653,1 mii lei.  
În ceea ce prive-te certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul public, în anul 2015, au 

fost eliberate un număr de 17.153 adeverinţe, din care: 
�  1.121 au fost solicitate de către Casa Judeţeană de Pensii Suceava altor case teritoriale, 

1072  au fost eliberate de către Casa Judeţeană de Pensii Suceava la solicitarea altor 
case teritoriale,  

� 14.960 eliberate de către  Casa Judeţeană de Pensii Suceava la solicitarea 
asiguraţilor/serviciului stabiliri prestaţii.  

    
 Situația privind Bipete de Tratament, comparativ cu anul 2014,  prezintată în  tabelului de mai jos, 

redă faptul că numărul acestora se  menține la aproximativ aceleasi valori . 

An Număr ctrtri 
înrtgistratt 

Număr bilttt 
rtpartizatt 

Număr bilttt 
valorificatt 

Grad dt 
valorificart 

2014 8.787 4.810 4.638 96,42% 
2015 9.206 5.477 5.286 96,51% 
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Activitatea  privind  Accidente de Muncă �i Bopi Profesionape   
În anul 2015, 

� au fost soluţionate 244 cereri de acordare a drepturilor prevăzute de Legea nr.346/2002; 
� au fost consiliaţi un număr de 11 angajatori din judeţul Suceava; 
� au fost elaborate un număr de 86 tablouri de prevenire a accidentelor de muncă -i a bolilor 

profesionale; 
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� a fost achitatată contravaloarea serviciilor medicale acordate prin Casa de Asigurări de 
Sănătate Suceava, pentru un număr de 116 cazuri; 

� au  fost acordat prestaţii în bani, pe termen lung -i scurt,sub formă de compensaţii,îndemnizaţii 
pentru atingerea integrităţii -i despăgubiri de deces,pentru un număr de 460 cazuri; 

 
   Notificarea respingerii cererii de emitere a Formuparupui A1 

 
    În anul 2015 au fost înregistrate un număr de 12.474 cereri de notificare a respingerii  cererii de 
emitere  a Formularului A1, în cazul lucrătorilor migranţi, angajaţi temporar pe teritoriul Germaniei  
pentru efectuarea de lucrări sezoniere  -i au fost emise 12.429 negaţii .  
 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE PLĂŢI 9I INSPECŢIE SOCIALĂ  
 Principalele direcţii de acţiune ale Agenţiei Judeţene pentru Plăţi -i Inspecţie Socială, în anul 
2015, au fost: 
 În Domtniul Plăților Btntficiilor Socialt, 

Pentru asistenţă sociapă a fost repartizată suma dt 349.621,76 mii lei, din care:  
Suma de 252.454,93 mii  lei, reprezentând prtstaţiilt socialt pentru un număr de 179.337 btntficiari 
după cum urmează: 
, 142.423 beneficiari alocaţie de stat pentru copii – 137.374,91 mii lei 
, 1.235 beneficiari  de alocaţie plasament,9.698.04 mii lei 
, 15074 beneficiari alocaţie susţinerea familiei ,29.849,04 mii  lei 
, 4.855 beneficiari de indemnizaţie cre-tere copil – 44.468,27mii lei 
, 989 beneficiari de stimulent cre-tere copil – 6.128,76 mii lei 
, 7.426 beneficiari  venit minim garantat – 21.323, 83 mii lei 
, 199 beneficiari  de indemnizaţie lunară HIV, 940, 8 mii lei 
, 7,088 beneficiari ajutoare de încălzire – 2.508, 82 mii lei 
,  10 beneficiari ajutor refugiaţi – 58, 32 mii lei  
, 38 beneficiari ajutoare urgenţă – 104, 1 mii lei. 

� 1.611.574 lei taxe po-tale pentru beneficiile de asistenţă socială. 
� 205.375 lei subvenţii pentru asociaţii -i fundaţii,  pentru 3 fundaţii cu un număr de 132 
beneficiari. 
� 95.349,87 mii  lei reprezentând: 
� 84.838,07 mii  lei transferuri pentru 39.581 de beneficiari de drepturi persoane cu handicap. 
� 1.061,81 mii lei cheltuieli funcţionare PIN,70 beneficiari 
� 1.174, 65 mii lei , CASS,VMG 
� 2.431, 83mii lei , CASS –ICC  
� 4.222,78 miilei,ajutor încălzire lemne 
� 1.620, 72 mii lei  finanţare investiţii. 

 În anul 2015 a fost recuperată suma de 1.756, 41 mii lei astfel: 
3 alocaţie pentru susţinerea familiei3472,45 mii lei ; 
3 venit minim garantat 3482,77 mii lei ; 
3 alocaţie de stat pentru copii 3287,54 mii lei; 
3 indemnizaţie cre�tere copil 3  513,64 mii lei.  

B ) Activitatta proprit: 
� Cheltuieli personal: 1.752,65 mii lei  
� Bunuri -i servicii: 390,5 mii lei 
� Cheltuieli de capital: 68,69 mii lei 
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 În Domtniul Insptcţiti Socialt, au fost: 
, organizate 11 campanii ttmatict care au avut drept obiect verificarea -i monitorizarea 

asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi cât și de consiliere/informare referitoare la 
legislația din domeniul asistenței sociale.      

,  efectuate 2 insptcţii inopinatt care au vizat atât acordarea  de beneficii sociale cât -i 
furnizarea serviciilor sociale de către entităţi publice -i private.    

,  inspectate 128 tntităţi, din care 124 publice (primării, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
-i Protecţia Copilului, servicii comunitare locale de evidenţă a populaţiei, unităţi sanitare) -i 4 
private(unităţi protejate, asociaţii -i fundaţii). 

 , întocmite 260 proctst vtrbalt dt control -i au  constituit 3.170 dtbitt persoanelor/familiilor 
care au beneficiat în mod necuvenit de alocaţie pentru susţinerea familiei, venit minim garantat -i  
alocaţia de stat pentru copii. 
Lucrători migranţi 

Pentru a beneficia de prestaţii sociale în statele membre ale UE, au existat un număr de 2.502 
solicitări pentru completarea formularelor E401 si E411. În cursul anului 2015, au fost suspendate un 
număr de 404 alocaţii de stat pentru copii, pe baza întocmirii formularului  european. 

Pentru a acorda alocaţie de stat în România copiilor lucrătorilor migranţi care s,au întors în 
ţară, care nu mai desfă-oară o activitate profesională sau cărora nu mai au dreptul la prestaţii sociale în 
statele membre ale UE s,au iniţiat un număr de 1.389 formulare E411 completate partea A. Au fost 
efectuate 289 de suspendări  de alocaţii de stat pentru copii -i 1.017 deschideri de drepturi (reluări 
plată).  
Autorizarea furnizoripor de formare profesionapă 
 În cadrul celor 16 -edinţe ale Comisiei de Autorizare Formare Profesională au fost au fost 
autorizate un număr de 23 de programe -i au fost evaluate în vederea autorizării  4 dosare  de 
autorizare.  
 În cursul anului 2015 au fost organizate un număr de 217 de sesiuni de examinare.   
Agent  de muncă temporară  

, a fost acordată consultanţă de specialitate în vederea întocmirii 
documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de agent de muncă temporară 
pentru 9 solicitanţi; 

, au fost înregistrate -i soluţionate un număr de 5 cereri de autorizare ca agent 
de muncă temporară (toate soluţionate favorabil). 

În conformitate cu prevederile Dtcrttului – Ltgt nr. 118/1990 s,a emis decizii de admitere a 
22 de cereri care au  fost înaintate Casei Judeţene de Pensii Suceava pentru același număr de dosare în 
vederea  acordării drepturilor legale 
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 9I PROTECŢIA COPILULUI    

 A. Prottcţia familiti �i copilului 
   

  În cadrul DGASPC Suceava funcționează 5 centre de recuperare destinate copiilor cu 
dizabilități, de serviciile cărora au beneficiat 233 beneficiari din comunitate și din sistemul de protecție 

Situația tinerilor (peste 18 ani) din sistemul de protecție  
Nr. tineri aflati în sistemul de protecţie 

Măsura specială de protecţie 
 

31.12. 
2014 

31.12. 
2015 

plasament la asistenţi maternali profesioni-ti 16 15 
plasament în familia lărgită 54 55 
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plasament la familii/persoane fără grad de 
rudenie 

16 12 

plasament în servicii de tip rezidenţial 
publice 

129 117 

plasament în servicii de tip rezidenţial 
private 

9 15 

TOTAL 224 214 
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Dinamica copiilor/tinerilor din sistemul de protecţie, care beneficiază de măsuri de tip familial 
Nr. copii aflaţi în sistemul de 
protecţie 

31.12. 
2014 

31.12. 
2015 

în plasament la asistenţi maternali 
profesioni-ti 

637 614 

în plasament în familia lărgită 353 381 
în plasament la familii/persoane fără 
grad de rudenie 

124 124 

TOTAL 1114 1119 
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La data de 31.12.2015, DGASPC Suceava avea în evidență 397 asistenți maternali profesioniști 

(AMP ) cu copii în plasament 
 NUMĂR AMP NR. COPII 

/TINERI 

AMP care au în plasament un 1 copil 200 200 
AMP care au în plasament 2 copii 180 360 
AMP care au în plasament 3 copii 16 48 
AMP care au în plasament 4 copii 1 6 

TOTAL 397 614 
 

Evoluția plasamentelor din comunitate în sistemul de protecţie de tip familial  
 

Nr. copii intraţi în sistemul de protecţie din comunitate Anul  
2014 

Anul 
2015 

în plasament la asistenţi maternali profesioni-ti 90 73 
în plasament în familia lărgită 32 69 
în plasament la familii/persoane fără grad de rudenie 6 9 

TOTAL 128 121 
 

Evoluţia copiilor/tinerilor din sistemul de protecţie, care beneficiază de măsuri de tip 
rezidenţial 

Măsura protecţie de tip rezidenţial 31.12.2014 31.12.2015 
plasament în servicii de tip rezidenţial publice 517 500 
plasament în servicii de tip rezidenţial private 131 131 

TOTAL 648 631 
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Număr de familii în care părinţii sunt plecaţi la muncă 
în străinătate 

31.12. 
2014 

30.09. 
2015 

cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate 2682 2331 

cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate 5704 5920 

cu părinte unic susţinător al familiei monoparentale 
plecat la muncă în străinătate 826 

729 

Total 9212 8980 
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DGASPC Suceava are în evidenţă un  nr. de 2.347 copii încadraţi într,un grad de handicap, 
care au fost evaluați medical, au beneficiat de consiliere socială și de suport și pentru care au fost 
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întocmite planuri de recuperare individualizat (1015 ,gradul grav, 817 ,gradul accentuat, 499, gradul 
mediu -i 16, gradul u-or). 

TIP AFECȚIUNE 
Nr.copii 

Neurologic 
Psihiatrică Autism Locomotor Vizual Auditiv HIV/SIDA Boli 

genetice 
altele 

2347 548 671 253 111 148 76 5 144 391 
 

DGASPC Suceava are în evidență 324 copii/tineri încadrați într,un grad de handicap, care 
beneficiază de măsuri speciale de protecție 

 
Nr. copii/tineri cu dizabilităţi, din care : Măsura de protecţie 

Gradul de 
handicap 

grav 

Gradul de 
handicap 
accentuat 

Gradul de 
handicap 

mediu 

Total 

plasament la asistenţi maternali profesioni-ti 11 68 37 116 
plasament în familia lărgită 7 14 9 30 
plasament la familii/persoane fără grad de 
rudenie 

5 9 3 
17 

plasament în servicii de tip rezidenţial publice 90 59 12 161 
TOTAL 113 150 61 324 
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  Prottcţia copilului împotriva abuzului, ntglijării �i txpoatării; prtvtnirta ftnomtnului dt 
violtnţă în familit 
  Au fost înregistrate un număr de 736 sesizări de violenţă în familie, din care 518 au fost 
confirmate (410 cazuri de neglijare, 30 de abuz fizic, 11 cazuri de abuz sexual, 67 cazuri de abuz 
emoţional). 
 

Evoluţia adopţiilor naționalt în perioada 2010 – 2015 
 

ANUL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Încuviinţări adopţii naţionale 35 31 35 33 40 34 
Încredinţări în vederea adopţiei 21 19 17 34 29 35 
Deschidere procedură adopţie naţională 53 44 33 91 38 42 
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B. Prottcţia ptrsoantlor adultt 

 
În structura DGASPC Suceava funcționează 5 centre de recuperare și reabilitare 

neuropsihiatrică, 2 centre de recuperare și reabilitare persoane cu handicap și o locuință maxim 
protejată. 

Evoluţia persoanelor adulte din centrele de recuperare -i reabilitare neuropsihiatrică/centrele de 
recuperare și reabilitare persoane cu handicap din structura DGASPC Suceava 

 
Anup 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 830 833 833 863 851 866 
 

 
Evaluarea complexă a persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate și din centrele 

rezidențiale în vederea încadrării într3un grad de handicap 
În anul 2015, au fost evaluate medico,psiho,social un număr de 7423 persoane în vederea 

încadrării în grad de handicap sau a revizuirii certificatului de persoană cu handicap. 
La sfârșitul anului 2015, DGASPC Suceava avea în evidențăn 19.590 ptrsoant adultt 

încadrate într,un grad de handicap. 
Structura pe tipuri de handicap a persoanelor adulte încadrate într,un grad de handicap la data 

de 31.12.2015 
 Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental psihic Asociat HIV/SIDA Total 
Gradul de handicap grav 1821 556 0 2741 1968 587 523 123 8319 
Gradul de handicap 
accentuat 

2225 
1629 565 1686 2049 1538 692 11 

10395 
Gradul de handicap 
mediu 

462 
159 19 42 96 29 30 0 

837 
Gradul de handicap u-or 20 12 0 2 1 4 0 0 39 
TOTAL 4528 2356 584 4471 4114 2158 1245 134 19590 

 
Asigurarea tuturor drepturilor �i facilităţilor persoanelor cu handicap din teritoriu conform 

legislaţiei în vigoare 
În anul 2015 s,au acordat: 

, indemnizaţii pentru adulţi cu handicap – în sumă de 43.495 mii  lei 
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, indemnizaţii pentru însoţitorii persoanelor cu handicap vizual – în sumă de 19.679,25 mii lei  
, buget complementar pentru adulţi -i copii cu handicap în sumă de 2.0.98.590 mii  lei 
, alocaţii de hrană pt. copii cu HIV/SIDA, în sumă de 8,9 mii  lei 
, cheltuieli cu transmiterea drepturilor, în sumă de 668,91 mii   lei 
, transport interurban în valoare 8.999,51mii lei 
, dobânzi la credite  1.882, 4 mii lei 

VALOARE TOTALĂ =  93.856,4 MII   LEI 
Au fost finalizate lucrările de construcții, reparații, amenajări și modernizări și se derulează 

procedurile de achiziții în vederea dotării în cadrul proiectului „Refuncţionalizare, construcţii -i 
reparaţii, dotări la Centrul de recuperare -i reabilitare neuropsihiatrică Costâna”, în valoare de 
2.155.572 lei, din care 90% finanţare prin bugetul MMFPSPV -i 10% finanţare de la Consiliul 
Judeţean Suceava. 
 
 
Capitopup 14– DIALOG SOCIAL 

 COMISIA DE DIALOG SOCIAL (CDS) -i,a desfă-urat activitatea conform 
prevederilor Ordinului Prefectului 91/26.03.2014 privind reorganizarea Comisiei de dialog social a 
judeţului Suceava, în baza Legii nr. 62/2011.  

În anul 2015, Comisia de dialog social a judeţului Suceava s,a întrunit în 11 �tdinţt, lunar sau 
ori de câte ori au existat solicitări din partea reprezentanţilor sindicatelor -i patronatelor, fiind discutate 
-i analizate teme privind: 

,  revendicările sindicatelor din cadrul Primăriei municipiului Suceava – Sindicatul judeţean 
“Ttefan cel Mare”  -i Sindicatul liber al salariaţilor, afiliate la C.N.S. “CARTEL ALFA” – 
Filiala Suceava; 
,  revendicările CNIPMMR – Federaţia Patronală IMM din judeţul Suceava, legate de măsurile 
de sancţionare aplicate de organele de control ale Direcţiei Generale Antifraudă, considerate 
exagerate, precum -i de unele deficienţe ale cadrului legal; 
,  asigurarea sumelor pentru plata salariilor la Spitalul municipal Rădăuţi -i acordarea 
tichetelor de masă la Spitalul municipal Fălticeni, Spitalul oră-enesc Gura Humorului -i 
Spitalul oră-enesc de boli cronice Siret; 
, acordarea de salarii compensatorii pentru persoanele ce urmau să fie disponibilizate de  către  

SC TERMICA Suceava; 
, revendicările Asociaţiei  Forestierilor din România -i legate de nivelul ridicat al preţurilor de 

pornire la licitaţiile de masă lemnoasă, forma de licitare (în plic închis), precum -i dubla calitate a 
Direcţiei Silvice Suceava – de administrator -i de agent de exploatare a masei lemnoase, preţul foarte 
ridicat al lemnelor de foc pentru populaţie și altele . 
 

De asemenea, în cadrul ședințelor  Consiliului Consultativ Tripartit de  la nivelul I.T.M. 
Suceava au fost au eliberat un număr de 21 dovezi de obținere a reprezentativității sindicatelor și un 
număr de 15 dovezi de obținere a reprezentativității patronatelor; 
  În cursul anului 2015, la nivelul județului Suceava  au fost inregistrate 15 concedieri colective 
de muncă dar nu  a fost înregistrat nici un conflict colectiv de muncă; 
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Capitopup 15– SĂNĂTATE  
 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SUCEAVA (DSP)  
La nivelul judeţului Suceava, în cadrul Registrului unic al cabinetelor medicale, sunt 

înregistrate un număr total de 1.179 cabinttt mtdicalt �i furnizori dt strvicii mtdicalt, din ace-tia,  
în anul 2015 au fost înregistraţi 48 noi furnizori de servicii medicale, astfel: 

� 7 cabinete medicale de medicină de familie, din care 2 în mediul rural; 
� 15 cabinete medicale de medicină dentară, din care 4 în mediul rural;  
� 24 cabinete medicale de specialitate, din care 2 în mediul rural;  
� 1 cabinet kinetoterapie;  
� 1 laborator de tehnică dentară.  

De asemenea, la nivelul judeţului Suceava există un număr total 303 dt autorizaţii ptntru 
divtrst sptcialităţi mtdicalt, din acestea, în anul 2015, au fost eliberate 45 autorizaţii ptntru 
sptcialitaţilt: biolog, chimist -i kinetoterapeut -i 3 autorizaţii pentru examinarea ambulatorie a 
candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere auto -i 38 vize anuale 

Activitatea derulată în anul 2015, a fost orientată în principal în direcţia realizării atribuţiilor -i 
obiectivelor stabilite prin Programele Naţionale de Sănătate, finanţate din bugetul Ministerului 
Sănătăţii -i eficientizarea activităţii de control în sănătate publică. 

A. PROGRAMELE NAŢIONALE  
I. Programt  naţionalt privind bolilt transmisibilt  
 I.1. Prin Programup naţionap de imunizare, s,a îndeplinit obiectivul stabilit – de 

protejare a sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare. Au fost 
administrate 80.183 dozt dt vaccin, conform Calendarului Naţional de Vaccinare, realizând un grad 
de acoperire vaccinală corespunzător, de peste 98% atins la vaccinarea împotriva tuberculozei, 
hepatitei B, rujeolei, rubeolei. Acoperirea vaccinală suboptimală s,a întrgistrat la vaccinarea împotriva 
difteriei, tetanosului, tusei convulsive -i poliomelitei. S,au distribuit -i administrat persoanelor din 
grupele de risc 7.755 doze de vaccin antigripal. 
  

Nr copii complet vaccinaţi (la 1 sept 2015) % copii corect vaccinati Tip vaccin 
La vârsta de 12 luni La vârsta de 24 luni La 1 an La 2 ani 

Total copii investigaţi 560 555   
 
Motivele nevaccinarii sunt reprezentate de: contraindicații medicale , 17.19%, refuz părinte , 

28,79%, ntprtztntart , 42.65%, născut în străinătate , 7.543%, lipsă vaccin , 7,58%. 
  I.2. În cadrul Programup de supraveghere si controp ap bopipor transmisibipe prioritare, 
în anul 2015, s,au raportat 5.408 cazuri dt boli inftcţioast. Au evoluat focare epidemice de HAV de 
tip A în 35 comunităţi care au totalizat un număr de 24 cazuri. S,au distribuit cantități importante de 
substanțe dezinfectante (în special în școlile din localitățile cu focare în evoluție dar și în comunitățile 
afectate) în valoare de aprox. 28500 lei și s,au administrat peste 1500 doze de vaccin antihepatitic A. 
S,a asigurat testarea bolilor transmisibile prioritare, fiind efectuate 19.913 analize de laborator.  

În cadrul supravtghtrii tpidtmiologict a bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare a 
fost administrat un număr de: 135 doze de vaccin anti,hepatită B (în cadrul accidentelor post expunere 
la produse biologice, contacți cazuri HVB); 1567 doze vaccin anti HAV tip A.  
 S,au derulat 76 acţiuni dt supravtghtrt tpidtmiologică. 

           I.3. În cadrul Programupui de prevenire, supraveghere �i controp ap infecţiei HIV  s,a 
asigurat screening,ul HIV al femeii gravide -i al persoanelor din categoriile la risc, fiind efectuate 
2831teste rapide -i ELISA cu 27 cazuri pozitive confirmate. 

 S,au distribuit maternităţilor din judeţ un număr 1000 teste rapide. 
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 Au fost luate în evidenţă persoanele cu infecţie HIV nou depistate 
                I.4. În cadrul Programupui de prevenire, supraveghere �i controp ap tubercupozei, ce 

are ca obiectiv reducerea prevalentei si mortalitatii prin tuberculoză, in colaborare cu coordonatorul 
tehnic judetean, s,au derulat activitatile prevazute de normele in vigoare, s,au achizitionat materiale si 
substante dezinfectante, s,au distribuit pliante si materiale care s,au folosit in campaniile de IEC 
derulate in colaborare cu Compartimentul de promovare a sanatatii.  

S,a intervenit în 2 focare de TBC, unul de colectivitate si unul familiale prin coordonarea 
anchetei epidemiologice, distribuire de substante dezinfectante, masuri de educatie pentru sanatate. 

II. Programul Naţional dt Monitorizart a Factorilor Dtttrminanţi din Mtdiul dt Viaţă �i 
Muncă 
 În cadrul acestui Program s,a urmărit protejarea sănătăţii -i prevenirea îmbolnavirilor asociate 
factorilor de risc din mediul de viata -i muncă, prin acţiuni derulate în 4 domenii specifice: 

 II. 1. 9 Supravegherea capităţii apei potabipe �i de îmbăiere 
În realizarea acestui subprogram au fost recoltate un număr total de  4716 probt dt apă din: 
,  reţelele de apă potabilă din mediul urban -i rural, un număr total de 4568 probt dt apă  
, din bazine de înot -i piscine,  număr total de  148 probe apă de îmbăiere  
II.2. Protejarea sănătăţii �i prevenirea îmbopnăviripor asociate radiaţiipor ionizante  
În evidenţa laboratorului, la nivel judeţean, sunt un număr total de 976 ptrsoant txpust 

proftsional la radiaţii ionizante, din care 338 personal medical -i 638 personal din domeniul industrial  
În evidenţa laboratorului sunt un număr total de 94 obitctivt nucltart din care obiectivul 

nuclear major supravegheat -i monitorizat de laboratorul igiena radiaţiilor de la nivelul judeţului este 
Exploatarta minitră Cructa din judtţul Suctava, unde un număr de 613 ptrsoant sunt sub 
supraveghere dozimetrică.  
 În cursul anului 2015, laboratorul de igiena radiaţiilor ionizante a efectuat 233 dt controalt 
igitnico0sanitart �i dt radioprottcţit, a eliberat un număr de 147 buletine de verificare a aparatelor 
radiologice. 
 Au fost analizate din punct de vedere a conţinutului radioactiv al alimentelor, apei potabile -i a 
apelor minerale un număr de 212 probt -i un număr total de 343 probt aer -i 79 probe alimente, toate 
fiind corespunzătoare.  
 II.3. Protejarea sănătăţii �i prevenirea îmbopnăviripor asociate factoripor de risc din mediup 
de muncă 

În vederea monitorizării factorilor de risc ocupaţionali, au fost efectuate un număr de 274 dt 
acţiuni fiind investigate un număr dt 130 posturi dt muncă.  

În laboratoarele DSP au fost efectuat un număr de 435 analizt toxicologict. 
Au fost întreprinse acţiuni de evaluare a condiţiilor deosebite de muncă -i măsurarea existenţei 

noxelor în colaborare cu inspectorii de la ITM Suceava în întreprinderile de pe raza judeţului unde 
există condiţii deosebite  
 Tot în cursul anului 2015, s,a înregistrat un număr de 50 zile de absenteism din câmpul muncii 
prin boală profesională, iar în urma solicitării pentru evaluarea -i expertizarea condiţiilor de muncă 
periculoase sau vătămatoare la diver-i terţi, au fost eliberate un număr de 79 buletine de expertizare.  

II.4. Protejarea sănătăţii pubpice prin prevenirea îmbopnăviripor asociate factoripor de risc 
apimentari �i de nutriţie  a cuprins 19 intervenţii specifice care  au constat în :  

, evaluarea stării de nutriţie -i a tipului de alimentaţie al populaţiei lot de 50 de subiecţi prin 
aplicarea de chestionare specifice -i investigaţii de laborator; 

, monitorizarea consumului de aditivi alimentari, calităţii suplimentelor alimentare, alimentelor 
tratate cu radiaţii, alimentelor cu adaos de vitamine, minerale -i alte substanţe, apelor minerale naturale 
îmbuteliate, nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman, riscului chimic -i bacteriologic al 
alimentelor cu destinaţie nutriţională specială, factorilor de risc din materialele care vin în contact cu 
alimentele, conţinutului de zaharuri în unele produse alimentare deastinate copiilor. 
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În anul 2015, nu au fost înregistrate focare de toxiinfecţie alimentară.  
III. Programul naţional dt  tvaluart �i promovart a sănătăţii �i tducaţit ptntru sănătatt 

În cursul anului 2015, DSP Suceava a organizat un număr de 94 activităţi dt informart, 
tducart �i comunicart derulate la nivel local în cadrul a 9 campanii dt promovart a sănătăţii 
populaţiti: Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei, SAVE LIVES Clean Your Hands, Ziua 
Europeană Împotriva Obezităţii, Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Abuzului -i Traficului Ilicit de 
Droguri, Săptămâna Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei, Ziua Mondială de Luptă Împotriva 
Diabetului, Ziua Naţională fără tutun, Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA. 

 
În anul 2015, Colectivul de Medicină Tcolară, s,a implicat în desfă-urarea activităţilor privind:  

   , evaluarea nivelului de dezvoltare fizică -i a stării de sănătate pe baza examenelor medicale de 
bilanţ la copiii -i tinerii din colectivităţile -colare din mediul urban -i rural, fiind tvaluaţi 28.922 copii 
�i tintri; 
    0 evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii -i tineri, au fost 
txaminati 45.780 copii si tintri.;  
   0supravegherea stării de sănătate a copiilor -i adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea triajului 
epidemiologic după vacanţe, acţiune desfă-urată la începerea anului -colar 2015,2016, când au fost 
txaminaţi 88.894 dt copii �i tintri. 

IV. Programul naţional dt sănătatt a ftmtii �i copilului 
 În cadrul acestui program, DSP Suceava a achiziţionat lapte praf în valoare de 413 mii lei, care 

a fost distribuit prin primăriile din judeţ către 2.274 copii btntficiari prin prescripţie medicală și a 
asigurat prodúsele pentru profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la na-tere la un număr de 
489 copii  precum -i profilaxia anemiei feriprive la un număr de 1.885 sugari -i 2.093 gravidt. 
   Programul Tratamtnt în străinătatt, are ca obiectiv trimiterea la tratament în străinătate a 
bolnavilor înscri-i pe lista unui medic de familie care au parcurs toate nivelurile de acordare a 
asistenţei medicale la nivel naţional dar a căror sănătate nu a fost restabilită. În cursul anului 2015, a 
fost alocată din bugetul de stat suma totală de 1.196 mii lei. 

O altă activitate importantă desfă-urată de DSP Suceava, este cea de rtgltmtntart sanitară, în 
cursul anului 2015, a eliberate un număr total de: 194 autorizaţii sanitart pentru obiective cu risc 
pentru sănătatea umană.. Au fost evaluate pentru eliberarea vizei anuale 122 unităţi (unităţi sanitare cu 
paturi, laboratoare medicale, unităţi cu profil de radiologie, uzine de apă), în baza documentaţiei 
prezentate de solicitanţi și au  fost eliberate: 241 notificări asistenţă de specialitate; 229 negaţii privind 
necesitatea evaluării conformităţii; 142 notificări pentru certificarea conformităţii.  

B. Eficitntizarta activităţii dt control în sănătatt publică 
Activitatea de inspecţie sanitară s,a concretizat într,un număr total de 13.701 dt controalt 

efectuate, dintre care:  
, 3361  controale desfă-urate în unităţile cu profil alimentar;  
, 4880 controale în unităţi sanitare;   
, 423 controale în unităţi de învăţământ;  
, 45 controale  privind mediul de muncă asigurat în diverse categorii de unităţi 
, 476 controale în unităţi de prestări servicii, zone de locuit, unităţi de mică industrie, staţii de 

epurare a apelor uzate, instalaţii de depozitare,prelucrare,neutralizare a de-eurilor solide menajere, 
unităţi comerciale  

, 828 controale în unităţi cu profil cosmetic, cu 2895 controale pe tipuri de produs cosmetic  
, 1435 controale în unităţi cu profil biocid, fiind efectuate 2819 controale pe tipuri de produs 

biocid 
, 2006 controale vizând fumatul în spaţiile publice închise; comercializarea -i inscripţionarea 

produselor din tutun 
 , 168 controale în sector turism cuprinzând unităţi de turism, piscine -i -tranduri. 
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,  80 controale în obiective din categoria unităţi de alimentare cu apă potabilă.  
 Deficienţele de funcţionare constatate cu ocazia controalelor efectuate au fost sancţionate, în 
funcţie de gradul de risc evaluat, prin aplicarea a 274 dt sancţiuni contravtnţionalt, din care:  
 ,  67 amtnzi în valoart totală dt 63.650lti;  
 ,  10 suspendări temporare de activitate în diferite obiective;  
 , 197 avertismente. 
 Activitatea desfă-urată în baza solicitărilor transmise prin sisttmul rapid dt altrtă, a cuprins 
un număr total de 13 acţiuni din care:  
 , 7 acţiuni prin care s,a urmărit depistarea -i retragerea de la comercializare a unor suplimente 
alimentare; 
 , 1 anchetă într,un caz de botulism;  
 , 2 acţiuni au vizat produse alimentare din categoria ape minerale; 

, 1 acţiune care a vizat materialele care vin în contact direct cu alimentul. 
 

Au fost soluţionate 303 stsizări înrtgistratt, fiind organizate un număr de 44 acţiuni comunt  
dt control cu alte instituţii. 

Acţiunile de inspecţie desfă-urate au fost completate de 569 acţiuni dt îndrumart �i 
consultanţă. 
 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEA SUCEAVA (CAS) 

 În anul 2015, bugttul alocat sisttmului dt asigurări socialt dt sănătatt în judtţul Suctava, 
pentru acordarea serviciilor medicale -i farmaceutice de catre furnizorii aflati in relatie contractuala cu 
CAS Suceava a fost de 420.823,5 mii lti, in crestere cu 8,2% comparativ cu cel alocat în anul 2014, în 
valoare de 388.871,73 mii lei.  

Bugttul alocat mtdicamtnttlor in anul 2015 a fost de 112.247 mii lti si a permis Casei de 
Asigurări de Sănătate Suceava să asigure eliberarea continuă, pe tot parcursul anului, a 
medicamentelor compensate si gratuite prin cele 144 unităţi farmaceutice din judeţ cu care sunt 
încheiate contracte.  

Bugttul alocat spitaltlor a fost in anul 2015 in valoare de 168.649 mii lei, mai mare cu 5,6 % 
fata de cel din anul 2014, in valoare de 159.613.960 lei, a permis acordarea asistenţei medicale 
spitalicesti pe tot parcursul anului.  
  Fondul alocat dispozitivtlor mtdicalt in anul 2015 a fost de 4.295, 7 mii lei, comparativ cu 
cel alocat anul 2014, a permis institutiei noastre, sa elibereze asiguratilor un numar de 7.199 decizii 
pentru obtinerea dispozitivelor medicale.  
  CAS Suceava a încheiat în anul 2015 cu furnizorii de servicii medico,farmaceutice un număr 
de 863 contractt, pe tipuri de furnizori fiind repartizate astfel: 

,Medicina primară – 286 
,Ambulatoriu de specialitate clinic – 106 
,Ambulatoriu de specialitate paraclinic – 27  
,Ambulatoriu de specialitate de recuperare – 15 
, Asistenta medicala dentara , 49 
,Îngrijiri la domiciliu – 5 
,Asistenţă medicală spitalicească – 14 
,Furnizori de medicamente (farmacii) – 144 
,Furnizori de dispozitive medicale – 67 
Programe Nationale de Sanatate: 

, pentru Programe derulate prin unităţile spitalice-ti – 4 
,pentru Programul de diabet zaharat (determinarea hemoglobinei glicozilate), 4 
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, pentru programele derulate prin farmacii cu circuit deschis  , 139 
, pentru servicii medicale de dializa – 3  

 
 Referitor la plăţilt tftctuatt dt CAS Suctava, pentru serviciile prestate/medicamentele 
eliberate către asiguraţi, în baza actelor aditionale/contractelor  încheiate de CAS Suceava cu furnizorii 
de servicii medico,farmaceutice, s,a achitat suma dt 411.932, 63 mii lti, din care, pe tipuri de 
asistenta medicala, platile efectuate au fost urmatoarele: 

Pentru medicamente cu si fără contributie personală  in anul 2015 s,au efectuat plăţi în sumă 
totală dt 112.992,22 mii  lti. Valoarea medicamentelor eliberate în regim gratuit -i compensat în anul 
2015, pe asigurat, a fost  de 213,19 lei.  

Pentru medicamente pentru boli cronice utilizate in programe de sănătate s,au efectuat plăţi în 
sumă de 34.595,69 miilei, reprezentând 8,4% din totalul serviciilor medicale decontate. S,au achitat 
medicamente eliberate in cadrul urmatoarelor programe de sănătate: 

         ,     Tratamentul bolnavilor pentru boli rare                în sumă de          250 mii lei; 
         ,     Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat              în sumă de   19,3 milioane lei; 
         ,     Tratamentul starii posttransplant                         în sumă de     1,25 milioane lei;  

,     Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice    în sumă de   12,6 milioane lei; 
,      Tratamentul bolnavilor cu hemofilie si talasemie  în sumă de     1,2 milioane lei;   
,      Tratamentul bolnavilor cu afectiuni endocrine      în sumă de              17 mii lei. 

 
   Pentru materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ s,au 

efectuat plăţi în sumă de 3.028,73 mii lei. S,au achitat medicamente eliberate in cadrul urmatoarelor 
programe de sănătate: 

,   Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat              în sumă de     2,8 milioane lei; 
,   Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat pompe de insulină si materiale 

 consumabile în sumă de                   7,7 mii lei 
,   Tratamentul bolnavilor cu afectiuni ortopedice în sumă de         183,7 mii lei 

,   Tratamentul bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare în sumă de    27 mii lei 

 Pentru servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală s,au efectuat plăti în sumă de 
15.315, 96 mii  lei reprezentînd 9,04% din totalul serviciilor medicale decontate. 

      Pentru dispozitive si echipamente medicale s,au efectuat plăti în sumă de 3.572,37 mii lei. 

      Pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie s,au înregistrat plăti în sumă de 
38.593,26 mii lei, reprezentind 9,37% din totalul serviciilor medicale decontate.  

Numărul de asigurati înregistrati la 31.12.2015 este de 471.982 persoane si numărul de 
beneficiari ai pachetului minimal este de 86.214 persoane. 

       Pentru serviciile medicale acordate de medicii specialisti din ambulatoriul de specialitate s,au 
înregistrat plăti în sumă de 18.176,66 mii lei  

      Pentru asistenţă medicală stomatologică s,au efectuat plăţi în sumă de 1.577 mii lei pentru 
17.279 servicii medicale stomatologice, din care 24 urgenţe.  

      Pentru servicii medicale paraclinice acordate asiguratilor (analize de laborator, radiografii, CT, 
RMN) s,au înregistrat plăti în sumă de 9.288,97 mii  lei. S,au efectuat un număr de 580.990 
investigatii de specialitate dintre care, 443.700 investigatii paraclinice recomandate de medicii de 
familie -i 137.299 investigatii paraclinice recomandate de medicii din ambulatoriu de specialitate.  
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       Pentru serviciile medicale de recuperare , reabilitare s,au înregistrat plăti în sumă de 2.354,54 
mii lei.    

      Pentru serviciile medicale spitalicesti s,au înregistrat plăti în sumă de  164.855,71 mii  lei. In 
anul 2015 s,au înregistrat un număr de  91.844  bolnavi externati.  

      Pentru îngrijiri medicale la domiciliu s,au înregistrat plăti în sumă de 357,88 mii lei Pentru 
servicii medicale acordate asiguratilor roâani in state membre UE s,au înregistrat plăți în sumă de 
7.223,59 mii lei. 

În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, începând cu 
01.01.2007, persoanele asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România pot 
beneficia, în situaţia deplasării pentru -edere temporară într,un stat membru al Uniunii Europene, de 
cardul european de asigurări sociale de sănătate, in anul 2015 fiind eliberate 6.271 carduri turoptnt.  

În anul 2015, prin aplicarea Regulamentelor Uniunii Europene CEE nr. 1408/71 -i nr. 574/72, 
CAS Suceava a eliberat, la solicitarea asiguraţilor sau a instituţiilor competente din ţările Uniunii 
Europene, un număr de 1.786 formulart turoptnt. 

In cazul decontarii serviciilor medicale obtinute in statele UE de catre asiguratii romani 
beneficiari de card european (sau Certificat provizoriu de inlocuire pentru Cardul European) sau de 
formulare europene (E 106, E 121 si E 112), in anul 2015, CAS Suceava a decontat 953 solicitari. 
Suma decontata de CAS Suceava pentru servicii medicale de care au beneficiat asiguratii romani in 
statele UE (cele mai multe in Austria, Belgia, Franta, Germania, Olanda, Polonia, Grecia, Marea 
Britanie, Portugalia, Suedia, Italia), conform acestor solicitari, a fost de 7.223, 59 mii lti. 

În anul 2015, CAS Suceava a eliberat 12 formulare E 112 (S2), prin care pacientii pot efectua 
tratament in strainatate, acestia adresandu,se unor unităţi sanitare din Italia si Germania.  

 
Referitor la cardurile nationale de asigurari sociale de sănătate, din cele 439.488 dt carduri 

naționale tiparite pentru persoanele asigurate din judetul Suceava, pana la finele anului 2015 au fost 
returnate un numar de 21.718  carduri nationale, care nu au putut fi inmanate beneficiarilor, din care 
până la sfârșitul anului au fost distribuite 9.317 carduri nationale persoanelor asigurate care le,au 
solicitat.  

In perioada 01 mai – 31 decembrie 2015 au fost eliberate 4.253 adeverinte de înlocuire a 
cardului national, pentru asigurțtii care au pierdut/deteriorat cardul si 1.872 adeverinte inlocuitoare 
pentru asiguratii care refuză în mod expres, din motive religioase sau de con-tiinţă acest card. De 
asemenea, în acelasi interval CAS a eliberat 8.638 adeverinte care atesta calitatea de asigurat pentru cei 
care nu au primit cardul național. 

Activitatta dt control a constat  în : 
, 243 actiuni de control la furnizorii in contract cu CAS Suceava 
,   3 actiuni de control la persoane juridice ai caror angajati au beneficiat de concedii medicale.  

În urma verificarilor s,au aplicat 347 sanctiuni contractuale, contravaloarea acestor sanctiuni 
fiind in suma totala de 693,59 mii  lei.    

  
 

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA a avut ca obiectiv major în domeniu  sănătății,  in anul 
2015  ” Dezvoptarea spitapepor județene de urgență și creșterea competenței acestora”  
Lucrările de extindere și modernizare UPU,SMURD din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
”Sfântul Ion cel Nou” Suceava, s,au evaluat  la  valoarea de 11.089,44 mii lei. 
 La data de 31.12.2015 au fost înregistrate -i decontate cheltuieli în valoare de 6.753,17 mii lei 
din care: 

, 4.941,38 mii lei lucrări de amenajare –modernizare ; 
, 1.811,79 mii lei aparatură medicală. 
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Capitopup 16 – TINERET �i SPORT 
 
 Activitatea DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT 9I TINERET SUCEAVA în cursul 
anului 2014, a cuprins un număr total de 384 compttiții incluse în calendarul competițional județean, 
din care: 
,     47 competiții pentru copii și juniori,  
,   188 competiții în cadrul Programului ”Sportul pentru Toți”, în cadrul cărora au fost încheiate 15 

contracte de voluntariat. 
 Rezultatele obținute de sportivii suceveni s,au concretizat în: participarea la 10 Campionate  

mondiale, 19 europene și 19 balcanice . 
 Numărup totap de baze sportive din judeţul Suceava este de 272, din care 255 baze sportive 
aflate în subordinea Consiliului  judeţean -i a consiliilor locale  locale;   

În anul 2015 au fost  realizate lucrări de dezvoltare și modernizare la 3 baze sportive din județ. 
 
 
 
Capitopup 17 – TRANSPORTURI 

� Reabipitarea �i modernizarea reţepei de transport aerian 

AEROPORTUL “9TEFAN CEL MARE” SUCEAVA  
Au fost finalizate lucrările Proiectului „MODERNIZARE SUPRAFAŢĂ DE MITCARE TI 

BALIZAJ, TURN DE CONTROL TI AMENAJAREA TERENULUI ÎN VEDEREA AMPLASĂRII 
SISTEMULUI DE NAVIGAŢIE TIP ILS” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Transport, domeniul DMI 2.4.  

 

� Reabipitarea �i modernizarea reţepei de transport rutier  

C N AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE 0 DIRECȚIA REGIONALĂ 

DRUMURI ȘI PODURI IAȘI  

Pe raza de activitate a Secţiei de Drumuri Naţionale Suceava sunt 329,930 km de drumuri 
naţionale din care SDN Suceava administrează 295,443 km iar diferenţa de 34,487 km sunt în 
administrarea municipiilor Fălticeni, Suceava -i Rădăuţi. 
 În vederea realizării lucrărilor de reparare, întreţinere -i exploatare a drumurilor pentru 
menţinerea în stare tehnică corespunzătoare desfă-urării traficului rutier  și în condiţii de siguranţă, s,a 
alocat -i cheltuit pe 12 luni suma totală de 12.576, 93 mii  lti,  astfel : 
 
A Administrarea reţelei de drumuri  1.853.318 lei 
 
 
 
 

(Gestionarea bunurilor publice, studii, cercetări, monitorizarea -i 
controlul mijloacelor de transport pe drumurile publice) 
 

 
 
 
 

B Întreţinerea curentă a drumurilor, din care: 
Ind. 101. Întreţinere curentă pe timp de vară 

9.999.631 lei 
2.871.496 lei 
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(Întreţinerea îmbrăcăminţilor rutiere, întreţinerea platformei 
drumurilor, asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor, 
întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei, asigurarea 
esteticii rutiere a drumurilor, întreţinerea podurilor -i podeţelor). 

 
 
 
 
 
 

Ind.102. Întreţinerea curentă pe timp de iarnă. (Pregătirea 
drumurilor pentru sezonul  de iarnă, aprovizionarea cu materiale 
pentru combaterea lunecu-ului, deszăpezirea manuală -i mecanică, 
informări privind starea drumurilor). 
 

 7.128.135 lei 

 
 
C. Întreţinerea periodică a drumurilor 723.982 lei 
 (Siguranţa rutieră,  plantaţii rutiere, întreţinere clădiri, corecţii 

locale de albii, covoare bituminoase) 
 

D. Reparaţii curente la drumuri (lucrari datorate calamitatilor naturale) 0 lei 
 

 
S,au executat totodată lucrări pentru întreţinerea semnalizarii rutiere de pe DN,uri în scopul 

asigurării confortului participanţilor la trafic, respectiv asigurarea viabilităţii drumurilor pe timp de 
iarnă. 
 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE DRUMURI 9I PODURI SUCEAVA, a efectuat în cursul 
anului 2015:  

a)  Lucrări dt întrtţintrt �i rtparaţii curtntt pt drumurilt judtţtnt din administrarta, în 
lungimt totală dt 1.136,224 km – activitatt dt vară 

S,au executat lucrări de întreţinere -i reparaţii curente în valoart dt 24.133, 88 mii lti, după 
cum urmează: 

1) Întrtțintrta îmbrăcămintti asfaltict , Plombări cu mixturi asfaltice, decapare manuală 
grosime de 3 cm în valoare de 4.165,30  lei pe o suprafaţă de 26,68 mp pe următoarele drumuri: 

2 DJ 209K km 1+300,2+500 Marginea 
2) Întrtțintrta îmbrăcămintti asfaltict 0 Plombări cu mixturi asfaltice, cu decapare mecanică 

în valoare de 494.080,27 lei pe o suprafaţă de 10.369,00 mp pe următoarele drumuri: 
, DJ 174 D km 0+000,6+000 Poiana Negrii gr.5 cm 
, DJ 175 B km 5+600,15+800 Pojorata Rarau gr.3 cm 
, DJ 178 A km 1+900,2+100 Mihoveni gr.9,8 ,binder, 4 cm uzură 
, DJ 209 D km 26+400, 29+900,41+400,41+700,41+800,42+020,42+100, 42+500 
, DJ 290 km 1+800,22+000 Salcea,Roșcani gr.6 cm 
3) Întrtțintrta îmbrăcămintti asfaltict , plombări prin stropiri succesive, grosime 3 cm, în 

valoare de: 3.757.408,15 lei pe o suprafaţă de 150.560,00 mp pe următoarele drumuri: 
, DJ 155 A km 0+000,13+000 Praxia,Râșca 
, DJ 155 P km 4+000,5+000 Baia,Bogata 
, DJ 174 F km 0+000,5+000 Șaru Dornei 
, DJ 175 km 0+000,44+000 Pojorâta,Breaza,Sulița,Izvoarele Sucevei 
, DJ 176 km 0+000,22+000 Vama,Vatra Moldoviței 
, DJ 177 km 2+280,10+000 Mănăstirea Humorului 
, DJ 177 A km 7+000,17+000 Frasin , Ostra – Broșteni 
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, DJ 177 B km 0+000,4+000 Stulpicani 
, DJ 177 C km 0+000,15+000 Păltinoasa,Capu Campului 
, DJ 178 km 12+781,27+130, km 30+600,36+150 Arbore,Comănesti,Bălăceana,Ilișești 
, DJ 178 A km 0+000,6+400, km 14+000,30+000 Șcheia,Mihoveni, Costâna,Cacica 
, DJ 178 B km 5+000,6+000 Rădăuți,Satu Mare 
, DJ 178 C km 1+800,16+200 Rădăuți,Frătăuții Vechi,Bilca 
, DJ 178 D km 0+000,2+000, km 8+400,8+950 Soloneț,Cajvana 
, DJ 178 E km 0+000,6+010 Cacica,Botoșana 
, DJ 178 G km 0+000,5+700 Obcina,Ciprian Porumbescu 
, DJ 178 F km 4+000,5+300, km 6+180,14+556 Măneuți,Frătăuții Vechi,Voitinel 
, DJ 208 km 54+000,49+000 Budeni,Dolhasca 
, DJ 208 km 60+700,78+800 Pleșești,Fălticeni 
, DJ 208 A km 1+564,25+800, 32+000,38+650 Suceava,Liteni,Dolhasca 
, DJ 208 B km 0+000,14+700 Udești,Siminicea 
, DJ 208 C km 33+600,50+200 Valea Glodului,Hârtop 
, DJ 208 C km 21+870,26+300 Vercicani,Liteni 
, DJ 208 D km 3+650,6+000 Mitocu Dragomirnei 
, DJ 208 D km 9+680,15+900 Adâncata,Hănțești 
, DJ 208 E km 0+600,2+400 DJ 208,Manolea 
, DJ 208 U km 0+000,5+700 Mitocu Dragomirnei 
, DJ 208 V km 0+000,4+980 Pătrăuți 
, DJ 209 A km 7+000,27+200 Fălticeni,Cornu Luncii 
, DJ 209 A km 32+000,44+300 Slatina Găinești 
, DJ 209 B km 2+100,19+000 Mălini,Văleni 
, DJ 209 C km 2+000,23+000 Suceava,Berchișești 
, DJ 209 D km 17+100,21+400 Dărmănești,Costâna 
, DJ 209 G km 5+000,22+300 Vicovu de Sus,Brodina 
, DJ 209 K km 2+600,7+300 Marginea –Volovăț 
, DJ 209 M km 2+400,10+000 Fălticeni,Rădășeni 
, DJ 291 A km 0+000,7+000 Zvoriștea,Zamostea  
, DJ 291 A km 43+350,45+300 Frătăuții Noi 

4) Întrtțintrta îmbrăcămintti cu lianți, în valoare de 7.144,70 lei pe o suprafaţă de 320,85 mp 
pe următoarele drumuri: 

, DJ 175 B km 0+000,15+800 Pojorâta , Rarău 
, DJ 208 I km 0+000,3+660 

5) Întrtţintrt drumuri pittruitt 0 aprovizionart cu mattrial pittros, în valoare de 1.559.699,81  
lei pe o suprafaţă de 226.968,50 mp pe următoarele drumuri: 

, DJ 176 km 33+000,33+500 
, DJ 176 km 42+000,42+480, km 42+700,48+697 Brodina 
, DJ 177 B km 9+300,12+230 Stulpicani 
, DJ 177 E km 0+000,3+880 Slătioara 
, DJ 177 C km 14+753,16+025 Valea Moldovei 
, DJ 178  km 7+800,12+781 Volovăț, Burla 
, DJ 178 km 27+130,27+450 Humoreni 
, DJ 178 B km 12+023,16+023  
, DJ 208 B km 14+750,20+334 Siminicea,Hânțești 
, DJ 208 C km 28+760,33+500 Liteni,Valea Glodului  
, DJ 208 U km 5+700,6+180 Mitoc 
, DJ 209 A km 0+000,5+585 Fălticeni,Horodniceni 



106 
 

, DJ 209 D km 0+000,5+800 Liteni,Zaharești,Stroiești 
, DJ 209 D km 4+000,11+300 Zaharești,Vâlcele 
, DJ 209 G km 22+200,27+500 Brodina, km 29+650,32+890 Ulma 
, DJ 209 K km 7+300,9+050 Vadu, Vlădichii 
, DJ 291 A km 29+300,36+100, 36+600,38+000, 39+450,43+350 Mușenița,Baineț,Climăuți,
Frătăuții Noi  

6) Întrtţintrt drumuri pittruitt – reprofilare cu autogrederul în valoare de 114.191,47 lei pe o 
suprafaţă de 2.291.666,00 mp pe următoarele drumuri: 

, DJ 174 km 22+200,28+000 Panaci Glodu,Negoioasa 
, DJ 174 km 45+280,52+000 Gura Negrișoarei,Panaci 
, DJ 174 E km 0+000,18+930 Panaci,Dârmoxa 
, DJ 175 km 39+000,42+100 km 43+600,45+100 Izvoarele Sucevei 
, DJ 176 km 33+000,33+500  
, DJ 176 km 42+000,48+697 Brodina 
, DJ 177 km 20+875,21+325 Poiana Micului 
, DJ 177 B km 3+000,5+500 Câmpulung Moldovenesc,Slătioara 
, DJ 177 B km 9+300,12+230 Stulpicani 
, DJ 177 C km 14+753,16+025 Valea Moldovei 
, DJ 177 E km 0+000,3+880 Slătioara 
, DJ 178 km 7+800,12+781 Volovaț,Burla 
, DJ 178 km 27+130,30+600 Humoreni,Bălăceana 
, DJ 178 B km 6+837,16+023 
, DJ 208 B km 14+700,21+276, 23+100,27+580 Siminicea,Hânțești,Berești 
, DJ 208 C km 28+760,33+500 Liteni,Valea Glodului,Vulturești 
, DJ 208 D km 15+900,18+140 Hănțești 
, DJ 208 U km 5+700,6+180 Mitoc 
, DJ 209 A km 0+000,5+585 Fălticeni,Horodniceni 
, DJ 208 B km 14+750,20+334 Siminicea,Hănțești 
, DJ 209 D km 0+000,15+800 Liteni,Stroiești,Costâna 
, DJ 209 G km 22+000,27+500, km 29+550,33+800 Brodina,Ulma 
, DJ 209 K km 7+300,9+050 Vadu Vlădichii 
, DJ 209 L km 10+925,11+925 Pleșa 
, DJ 209 G km 22+200,27+500 Brodina, km 29+650,32+890 Ulma 
, DJ 291 A km 29+300,36+100, km 39+450,43+350 Siret,Mușenița,Frătăuții Noi 

7) Întrtţintrt drumuri pittruitt – cu piatră spartă  în valoare de 1.913.162,16 lei pe o suprafaţă 
de 250.509,70 mp, pe următoarele drumuri: 

, DJ 172 D km 47+200,51+700 Coșna 
, DJ 174 km 22+200,28+000 Panaci Glodu 
, DJ 174 km 45+280,52+000 Gura Negrișoarei,Broșteni 
, DJ 174 E km 0+000,18+930 Panaci,Dârmoxa 
, DJ 175 km 39+000,42+100 km 43+600,45+100 Izvoarele Sucevei 
, DJ 177 B km 3+000,5+500 Câmpulung Moldovenesc,Slătioara 

8) Întrtţintrta platformti drumului – refacere acostamente  în valoare de 167.337,59  lei pe o 
suprafaţă de 121.142,00 mp pe următoarele drumuri: 

, DJ 175 B km 5+800,13+800 Pojorâta Rarău 
, DJ 177 C km 0+000,14+753 Păltinoasa,Valea Moldovei 
, DJ 178 km 7+800,12+781 Volovăț,Burla 
, DJ 178 A km 2+300,7+560 
, DJ 178 B km 0+000,6+123 Satu Mare 
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, DJ 178 E km 0+000,6+010 Cacica,Botoșana 
, DJ 208 km 63+000,64+500 Dolhești 
, DJ 208 A km 1+564,2+400 Suceava –Ipotești 
, DJ 208 B km 14+750,20+334 Siminicea,Hănțești 
, DJ 208 C km 28+760,33+500 Liteni,Valea Glodului,Vulturești 
, DJ 208 D km 2+280,3+700 Suceava,Mitocu Dragomirnei 
, DJ 208 U km 0+000,5+700 Mitoc,Mănăstirea Dragomirna 
, DJ 209 A km 0+000,5+585 Fălticeni,Horodniceni 
, DJ 209 A km 24+000,25+600 Cornu Luncii,Mălini 
, DJ 209 D km 17+730,18+631 +rampe pod km 18+631 
, DJ 209 D km 21+500,48+340 Dărmănești,Siret 
, DJ 209 G km 22+400,22+800 Brodina 
, DJ 209 H km 11+000,13+897 Sasca ,Cornu Luncii 
, DJ 209 K km 7+300,9+050 Vadu Vlădichii 
, DJ 290 A km 0+000,3+200 Salcea,Aeroport 
, DJ 291 A km 32+000,33+735 Mușenita,Baineț 

9) Întrtţintrta platformti drumului – tratare burdu-iri  în valoare de 476.755,79  lei pe o 
suprafaţă de 9.096,19 mp pe următoarele drumuri: 

, DJ 174 D km 0+000,6+000 Poiana Negrii 
, DJ 177 km 20+875,21+325 Poiana Micului 
, DJ 178 A km 8+567,9+941 Mihoveni,Costâna 
, DJ 178 A km 10+200, km 10+450 Costâna 
, DJ 208 B km 14+750,20+334 Siminicea,Hănțești 
, DJ 208C km 42+050,45+500 Hîrtop 
, DJ 209 A km 4+788,4+828 Fălticeni,Horodniceni 
, DJ 209 K km 1+300,2+500 Marginea 
, DJ 209 K km 7+300,9+600 Burla,Vadu Vlădichii 
, DJ 291 A km 34+000,36+100 Mușenita,Baineț 
, DJ 291 A km 36+550,37+347 Mușenița,Baineț 

10) Asigurarta scurgtrii aptlor din zona drumului 0 desfundarea/curăţarea  -anţurilor -i a 
rigolelor  în valoare de: 399.974,69  lei pe o lungime de 27.682,00 ml pe următoarele drumuri: 

, DJ 174 D km 0+000,6+000 Poiana Negrii 
, DJ 175 A km 13+300,23+980 Rarău , Chiril 
, DJ 175 B km 5+500 ,15+800, 16+438,16+459, 16+306,16+465 Pojorâta Rarău 
, DJ 177 A km 21+250,40+200 Stulpicani,Holda 
, DJ 178 km 7+800,12+781 Volovăț,Burla 
, DJ 208 A km 1+564,2+400 Suceava,Ipotești 
, DJ 208 U km 5+700,6+180 Mitoc 
, DJ 209 D km 21+500,48+340 Dărmănești,Siret 
, DJ 209 G km 22+400,22+800 Brodina 

11) Asigurarta scurgtrii aptlor din zona drumului – execuția mecanizată a șanțurilor și tăierea 
cavalierilor în valoare de 725.286,73 lei pe o lungime de 62.000,50 ml pe următoarele drumuri: 

, DJ 172 D km 47+200,55+580 Coșna 
, DJ 174 km 22+200,28+000 Panaci,Glodu 
, DJ 174 km 45+280,52+000 Gura Negrișoarei,Panaci 
, DJ 174 E km 0+000,18+930 Panaci,Dârmoxa 
, DJ 175 A km 15+500,17+482 Rarău 
, DJ 175 B ,rigola carosabilă 
, DJ 177 km 20+875,21+325 Poiana Micului 
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, DJ 177 B km 3+000,5+500 Câmpulung Moldovenesc ,Slătioara 
, DJ 178 A km 7+560,10+000 Mihoveni,Costâna 
, DJ 178 A km 12+980 Părhăuți (șanț betonat+șanț pământ) 
, DJ 178 B km 0+000,6+123 Satu Mare  
, DJ 208 km 77+100,77+300 Huși,Ciorsaci 
, DJ 208 B km 14+750,20+334 Siminicea,Hănțești 
, DJ 208 C km 28+760,33+500 Liteni,Valea Glodului,Vulturești 
, DJ 208 U km 0+000,5+700 Mitoc,Mănăstirea Dragomirna 
, DJ 209 A km 0+000,5+585 Fălticeni,Horodniceni 
, DJ 209 G km 14+500 ,14+627  
, DJ 209 G km 14+821,14+925 km 12+625,12+830 șanț pereat 
, DJ 209 K km 7+300,9+050 Vadu Vlădichii 

12) Văruirta plantațiti și acctsoriilor în valoare de 1.166,24 lei pe o suprafață de 367,54 mp pe: 
, DJ 175 B km 5+550,15+800 Pojorâta , Rarău 

13) Întrtțintrt curtntă poduri și podtțt în valoare de 23.835,28 lei pentru degajarea unei 
cantități de 616,78 mc potmol, pe următoarele drumuri: 

, DJ 174 E km 10+300,18+930 Panaci,Dârmoxa 
, DJ 177 A km 21+250,40+200 Stulpicani,Holda 
, DJ 177 B km 3+000,5+500 Câmpulung Moldovenesc,Slătioara 
, DJ 177 C km 1+078 Păltinoasa 
, DJ 178 A km 5+570 ,10+000 Mihoveni,Costâna 
, DJ 208 C km 30+200, 30+450, 30+920, 31+180, 33+000 Vulturești 

14) Straturi bituminoast foartt subtiri 0 Tratamente bituminoase tip Slury Seal în valoare de 
1.893.329,40  lei pe o lungime de 13,23 km (152.216,00 mp) pe următoarele drumuri: 

, DJ 175 km 18+200,20+780 Breaza L=2,58 km 
, DJ 208 C km 33+600,36+800 Valea Glodului L=3,20 km 
, DJ 209 A km 24+900,26+900 Mălini L=2,0 km  
, DJ 209 B km 2+200,4+450, km 10+300,13+100 Mălini,Văleni L=5,45 km 

15) Covor bituminos într0un strat, în valoare de 913.797,33 lei pe o lungime de 3,682 km 
(24.025,00 mp) pe următoarele drumuri: 

, DJ 177 C km 12+200,12+600, km 12+975,14+300 L=1,325 km Valea Moldovei 
, DJ 209 A km 23+900,24+900 Cornu Luncii L=1,00 km 
, DJ 291 A km 36+600,38+000 Baineț,Climăuți L=1,357 km 

16) Covor bituminos 2 straturi format din BADPC25 -i BAPC 16 în valoare de 653.388,29  lei 
pe o lungime de 1,385 km (16.620,00 mp) pe: 

, DJ 209 K km 2+600,3+985 Marginea,Volovăț L=1,385 km 
17) Aprovizionart �i instalart 529 buc indicatoart noi în valoare de 55.989,88 lei, pe 

următoarele drumuri: 
, DJ 172 D Coșna 
, DJ 174 km 45+280,52+000 Gura Negrișoarei,Panaci 
, DJ 174 km 11+350 Panaci 
, DJ 174 E km 0+000,18+930 Panaci,Dârmoxa 
, DJ 174 D km 0+000,6+000 Poiana Negrii 
, DJ 174 F km 0+000,15+000 Șaru Dornei,Gura Haitii 
, DJ 175 km 0+000,43+000 
, DJ 175 A km 0+000,23+980 Rarău , Chiril si DJ 175 B 
, DJ 175 B Pojorâta Rarău 
, DJ 176 km 0+000,33+400 
, DJ 177 km 5+100 buc 2, DJ 177 A km 18+220 ,6 buc, DJ 177 C 6 buc 
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, DJ 177 A km 32+000, km 33+000 
, DJ 178, DJ 178 A, DJ 208 D  
, DJ 178 A km 11+300, DJ 209 D km 16+950, km 17+050 
, DJ 208 U km km 5+840, km 6+650 Mitocu Dragomirnei 
, DJ 208+DJ 208 B +DJ 209 B treceri pietoni+copii 
, DJ 208 A, DJ 208 D, DJ 208C, DJ 178 A 
, DJ 208 V+DJ 178 A+DJ 208 A+DJ290 treceri pietoni+copii 
, DJ 209 A km 11+600 Horodniceni 
, DJ 209 D Bălcăuți 
, DJ 209 G BUC 9, DJ 178 F buc ,16, DJ 178 C 8 buc 
, DJ 209 M, DJ 155 B, DJ 155 P, DJ 209 A, DJ 208 F, DJ 155 A, DJ 209 H 
, DJ 290 A km 0+000,3+200 Salcea,Aeroport 
, DJ 291 A km 8+400 Zamostea treceri pietoni+copii 

18) Aprovizionart și montart paraptt mttalic în valoare de 157.127,89 lei pe o lungime de 
1.588 ml pe următoarele drumuri: 

, DJ 175 Pojorâta – Izvoarele Sucevei 0+976,1+126 dr, 1+594,1+630 st, 1+715,1+739 dr, 
1+715,1+775 t, 8+870,9+050 st, 9+200,9+300 st, 10+868,11+018 st, 11+030,11+180 st, 12+050,
12+200 st 

, DJ 175 A km 13+500,20+000 Chiril,Rarău 
, DJ 175 B Pojorâta Rarău 
, DJ 175 B Pojorata Rarău km 15+800,16+560 
, DJ 178 km 5+300 Burla 
, DJ 208 I km 3+600 Dolhasca 
, DJ 209 G km 7+200 Straja 
, DJ 209 G km 8+650 Straja 

19) Extcutarta marcajtlor rutitrt în valoare de 581.955,14 lei pe o lungime de 379,05 km, pe 
următoarele drumuri: 

, DJ 155 A , DJ 155 B, DJ 155 P , DJ 209 H, DJ 209 M , DJ 209 A treceri pietoni 
, DJ 155 A km 0+000,18+000 Praxia,Rasca,Slatioara 
, DJ 155 B km 47+700,53+020 Urechesti,Timisesti,Boroaia 
, DJ 175 A km 13+500,18+500 Rarau 
, DJ 176, DJ 175, DJ 172 D, DJ 174 D, DJ 174 F, DJ 174 ,treceri pietoni, DJ 175 km 0+000,

17+000 marcaj axial 
, DJ 176 km 0+000,22+000 Vama,Vatra Moldovitei 
, DJ 176 km Brodina de Jos,Brodina 
, DJ 177 km 2+800,20+875 Gura Humorului,Mănăstirea Humorului,Poiana Micului 
, DJ 177 A km 6+850,43+615 Frasin,Ostra,Tarnița,Holda 
, DJ 178, DJ 178 A, DJ 209 D treceri pietoni 
, DJ 178 km 1+700,7+000 Rădăuti,Burla 
, DJ 178 km 44+000,47+890 Ciprian Porumbescu,Drăgoiești,DJ 209 C 
, DJ 178 km 12+781,27+130, 30+600,36+150, Arbore,Botoșana,Comănești,Bălăceana,Ilișești 
, DJ 178 A km 7+560,10+000 Mihoveni,Costâna 
, DJ 178 A km 2+000,6+400, 11+000,31+830 Șcheia,Mihoveni, Costâna,Pârtești de Sus 
, DJ 178 B km 0+000,6+000 Rădăuți,Satu Mare 
, DJ 178 C km 1+800,24+000 Rădăuți,Frătăuții Vechi,Bilca,DN 2E 
, DJ 178 D km 0+000,2+000, 8+400,8+950 Cajvana 
, DJ 178 E km 0+000,6+010 Cacica,Botoșana 
, DJ 178 F km 9+000,18+780 Măneuți,Gălănești,Voitinel 
, DJ 208+DJ 208 B +DJ 209 B treceri pietoni 
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, DJ 208 km 48+960,54+000, 60+700,78+800 Budeni,Fălticeni 
, DJ 208 A km 1+564,25+800, 32+000,38+650 Suceava,Liteni,Dolhasca 
, DJ 208 B km 0+000,11+000 Udești,Verești,Dumbrăveni 
, DJ 208 D trecere pietoni Hănțești 
, DJ 208 C km 21+870,26+300, 28+730,50+290 limita județului Botoșani,Liteni,Pleșești,

Hârtop,DJ 208  
, DJ 208 U km 0+000,5+700 Mitocu Dragomirnei,Mănăstirea Dragomirna , marcaj axial 
, DJ 208 D km 2+280,15+900 Suceava,Mitocu Dragomirnei,Adâncata,Hănțești, marcaj axial 
, DJ 208 E km 0+000,15+753 Dolhești,Oniceni 
, DJ 208 S km 1+700,8+000 Dolhasca Probota 
, DJ 208 V+DJ 178 A+DJ 208 A+DJ290 treceri pietoni  
, DJ 208 V km 0+000,5+000 Pătrăuți 
, DJ 209 A km 5+585,43+930 Fălticeni , Horodniceni,Mălini,Slatina,Găinești 
, DJ 209 B km 0+000,19+000 Mălini,Văleni 
, DJ 209 C km 0+870,24+700 Sfântu Ilie,Liteni,Berchișești 
, DJ 209 D km 16+236,48+340 Costâna,Dărmănești,Șerbăuți,Siret 
, DJ 209 G , DJ 178 F , DJ 178 C treceri pietoni 
, DJ 209 G km 5+000,22+200 Vicovu de Sus,Brodina 
, DJ 209 H km 2+000,8+000 Fălticeni,Baia 
, DJ 209 K km 0+000,5+800 Marginea,Volovăț 
, DJ 290 km 1+400,22+225 Salcea,Verești,Fântânele,Roșcani 
, DJ 290 A km 0+000,3+200 Salcea,Aeroport ,marcaj axial 
, DJ 291 A km 8+400 Zamostea treceri pietoni 
, DJ 291 A km 0+000,21+000, 36+100,39+450, 43+350,45+300 Zvoriștea,Grămești,Siret,

Frătăuții Noi 
20) Curățat plantații rutitrt în valoare de 2.025,16 lei pe următoarele drumuri: 

, DJ 208 F km 24+300,26+071 Mesteceni 
, DJ 209 G km 22+400,22+800 

21) Întrtțintrt ptriodică poduri și podtțt – Înlocuire hidroizolație pe cale și trotuare în valoare 
de 278.113,28 lei pe o suprafață de 4.042,75 mp pe următoarele drumuri: 

, DJ 174 D km 0+100 Poiana Negrii 
, DJ 174 F km 0+020 Șaru Dornei ,Gura Haitii 
, DJ 209 D km 18+631 Costâna , pod peste Suceava 
, DJ 209 G km 19+415 pod Brodina 

22) Rtfactrt corp drum în valoare de 982.251,65 lei, prin aport de material în cantitate de 
17.605,43 mc, pe următoarele drumuri: 

, DJ 174 km 47+100,48+500 
, DJ 174 km 45+280,52+000 Gura Negrișoarei,Broșteni 
, DJ 174E km 0+000,18+930 
, DJ 175 A km 13+300,23+980 Rarău Chiril 
, DJ 175 B km 0+000,15+800 Pojorâta Rarău 
, DJ 176 km 0+000,30+000 Vama Argel 
, DJ 177 km 2+800,22+000 Poiana Micului 
, DJ 177 A km 10+600,43+615 Stulpicani,Holda 
, DJ 177 B km 10+000,10+200 Stulpicani 
, DJ 177 E km 1+200 Slătioara 
, DJ 178 A km 8+570,8+746 Costâna  
, DJ 178 A km 8+746,8+782 Mihoveni 
, DJ 178 A km 16+000 Todirești 
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23) Îmbrăcămintt bituminoasă ușoară, formată din fundațit, strat bază, strat dt uzură în 
valoare de: 8.417.596,74  lei pe o lungime de 19,620 km (122.915,00 mp), pe următoarele drumuri: 

, DJ 178 A km 7+560,10+000 Mihoveni Costâna L = 2,40 km 
, DJ 208 C km 29+100,33+600 Vulturești L = 4,50 km  
, DJ 208D km 15+900,16+400 Hânțești L = 0,500 km 
, DJ 155 P km 7+400,8+000 Bogata L= 0,600 km 
, DJ 208 F km 24+300,26+071 Mesteceni,Dumbrăvița L = 1,771 km 
, DJ 208 D km 16+400,17+000 Hănțești L = 0,600 km 
, DJ 291A km 32+000,33+735 Mușenița L = 1,735 km 
, DJ 208 B km 14+750,21+276 Siminicea,Hănțești L = 5,389 km 
, DJ 209 K km 7+300,9+600 L= 2,125 Burla Vadu Vladichii 

24) Rtparaţii curtntt poduri în valoare de 450.896,67 lei pe următoarele drumuri: 
, DJ 208 B km 3+000 Udesti  
, DJ 209 D km 18+631 Costana 
, DJ 209 G km 7+200 zid de sprijin  
, DJ 177 A km 13+600 parapet 
, DJ 177 A km 6+850,16+000 Frasin,Stulpicani 
, DJ178 km 23+050 
, DJ 209 M km 3+680 Radaseni 
, DJ 155 A km 9+500 Rasca 
, DJ 178 km 3+600 Volovat ,refacere timpane si parapet 
, DJ 208 C km 23+580 Vercicani,pod 
, DJ 208 T km 6+500 Fetesti 

   25) Rtparaţii curtntt poduri/podtţt D = 600mm, L=5 m în valoare de: 7.531,31 lei pe 
următorul drum: 

, DJ 174 E km 15+100 L=10 m Panaci – Dârmoxa 
  26) Rtparaţii curtntt poduri/podtţt D = 800 mm, L=5 m în valoare de 68.081,06 lei pe 

următoarele drumuri: 
, DJ 174 E km 16+900 L=7,5 m Panaci ,Dârmoxa 
, DJ 178 A km 9+810 L=8,5 m Costâna 
, DJ 208 C km 29+630 Vulturești 
, DJ 208 C km 30+120 Vulturești 
, DJ 208 C km 30+450 Vulturești (timpane) 
, DJ174E km 10+000,10+300 
, DJ 208 F Mesteceni 
, DJ 209 A km 4+890 Fălticeni,Horodniceni 
, DJ 209 A km 5+142 Fălticeni,Horodniceni 
, DJ 208 B intersecția cu DJ 208 T  
, DJ 177 B km 4+750 
, DJ 177 B km 6+300 

  27) a)  Rtparaţii curtntt poduri/podtţt 
 D = 1500 mm, L=5 m în valoare de 27.589,34 lei, pe următoarele drumuri: 

, DJ 174 E km 15+700, L=10 m Panaci,Dârmoxa 
, DJ178A km 12+980 
 
b) Lucrări dt invtstiţii pt drumurilt judtţtnt 

În anul 2015 nu s,au decontat lucrări de investiții cu finanțare din buget propriu. 
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c) Asigurarta condiţiilor mattrialt ptntru întrtţintrta drumurilor judtţtnt pt timp dt 
iarnă  

În baza Instrucţiei privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, Indicativ AND 525/2013, 
s,a întocmit programul pentru asigurarea intervenţiilor pe drumurile judeţene, din judeţul Suceava 
pentru iarna 2014 , 2015, în care s,au stabilit bazele fixe, punctele mobile, bazele de dispecerat -i planul 
de acţiune pe timpul iernii  2014 , 2015. Activitatea de intervenţie s,a asigurat în funcţie de condiţiile 
atmosferice care impun începerea sau oprirea activităţii sezonului rece. În această perioadă, s,a 
intervenit cu material antiderapant -i utilaje specifice pentru îndepărtarea zăpezii pe 766 km de drumuri 
judeţene, aflate pe nivelele I -i II de viabilitate. Costurile privind activitatea de deszăpezire se ridică la 
suma de 6.302.347,5 lei. 

   d) Programul naţional dt dtzvoltart locală 0 PNDL, finanțat dt Ministtrul Dtzvoltării 
Rtgionalt �i Administraţiti Publict  

Prin O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu 
modificările -i completările ulterioare, s,a stabilit cadrul legal pentru implementarea unitară a unor 
proiecte de importanţă naţională care vizează lucrări de infrastructură rutieră.  

Ministerul Dezvoltării Regionale -i Administraţiei Publice  a aprobat prin Ordinul 
550/25.08.2015 -i Ordinul 2120/30.12.2015 listele obiectivelor de investiţii -i sumele alocate acestora 
pentru finanţarea Programului Naţional dt Dtzvoltart Locală, ptntru judtţul Suctava, în 
ptrioada 201502018, după cum urmează: 

, lei , 
  SUBPROGRAMUL MODERNIZAREA SATULUI ROMÂNESC 174.292.345,71 

1 comuna 
Bălăceana 

Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, 
judeţul Suceava 

5.289.853,00 

2 comuna 
Bălcăuţi 

Reabilitare drum comunal DC 35, comuna Bălcăuţi, 
judeţul Suceava 

3.431.425,00 

3 comuna 
Boroaia 

Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Boroaia, DC 13 Moi-a , Suseni, cu L=3,2 Km, DC13, 
Boroaia , limita comunei Bogdăne-ti, cu L=2,13 km -i 

DC 13B,Sibicheni, cu L=1,6 km 

9.194.169,00 

4 comuna 
Bosanci 

Modernizare -i asfaltare drumuri comunale în comuna 
Bosanci, judeţul Suceava 

3.392.545,00 

5 comuna 
Brodina 

Asfaltare drum comunal DC 48 B sat Sadău (din DJ 
209G) frontierea Ucraina,km 0+000,km6+000, 

comuna Brodina, județul Suceava 

5.176.857,00 

6 comuna 
Calafinde-ti 

Modernizare drumuri comunale în comuna Calafinde-ti 5.329.637,00 

7 comuna Cornu 
Luncii 

Modernizare DC 15, Lămă-eni, Sasca Nouă, Sasca 
Mică în lungime de 6,170 km  

6.023.718,00 

8 comuna Co-na Modernizare drumuri comunale în lungime de 2,932 
km  în comuna Co-na judeţul Suceava 

3.112.638,00 

9 comuna 
Crucea 

Modernizare drumuri comunale în lungime de 1,516 
km în comuna Crucea 

1.911.988,12 
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10  comuna 
Dorna Arini 

Modernizare drum comunal DC76, limita mun Vatra 
Dornei , Rusca , Osoi, km 2+000,8+200 

9.341.149,80 

11 comuna 
Drăgoie-ti 

Asfaltare drum comunal DC25, Vornicenii Mici, 
Ciprian Porumbescu, km 2+842,3+000 

1.523.315,00 

12 comuna 
Drăgu-eni 

Asfaltare drum comunal DC 8B, Drăgu-eni , Garaleu, 
km 0+000,6+000 

7.379.369,00 

13 comuna 
Foră-ti 

Modernizare drumuri comunale în comuna Foră-ti, 
judeţul Suceava 

8.672.514,00 

14 comuna 
Frătăuţii 

Vechi 

Asfaltare drumuri comunale în comuna Frătăuţii Vechi, 
judeţul Suceava 

1.854.597,92 

15 comuna 
Grăme-ti 

Modernizare drum comunal DC 36, Băline-ti -i drum 
comunal DC 36C, Grăme-ti în comuna Grăme-ti, 

judeţul Suceava 

2.240.692,00 

16 comuna 
Hartop 

Pietruire DC 5, Hartop , Giurge-ti, km 1+600,4+996 156.828,74 

17 comuna 
Horodnic de 

Jos 

Asfaltare DC 46, km 0+000,4+200 654.537,03 

18 comuna 
Iaslovăţ 

Asfaltare DC 42B, DN 2K, Cătun Bercu, km 0+000,
4+000 

4.365.781,00 

19 comuna 
Mălini 

Modernizarea drumului comunal DC 12 B în comuna 
Mălini 

3.229.963,84 

20 comuna 
Mitocul 

Dragomirnei 

Reabilitre -i modernizare drumuri de interes local în 
comuna Mitocu Dragomirnei 

7.871.652,88 

21 comuna 
Mu-eniţa 

Modernizare DC 51, km 5+305,7+205 în comuna 
Mu-eniţa 

2.389.278,00 

22 comuna 
Panaci 

Modernizare drumuri comunale în comuna Panaci 6.027.336,00 

23 comuna 
Parte-ti de Jos 

Modernizare DC 21, km 5+600,7,+130, L= 1,53 km  2.182.866,00 

24 comuna Poieni 
Solca 

Modernizare DC19, km 0+000,5+600 în comuna 
Poieni Solca 

8.157.917,00 

25 comuna 
Pojorata 

Modernizarea drumului comunal Cârstea în lungime de 
1 km  din comuna Pojorata, judeţul Suceava 

1.533.668,00 
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26 comuna Putna Modernizare drumuri comunale, L= 7 km  în comuna 
Putna 

4.619.851,00 

27 comuna 
Sadova 

Asfaltare DC 88B, km 0+000,1+600, cătun Lăti-eni, 
comuna Sadova, L= 1,6 km  

2.306.799,48 

28 comuna 
Stroie-ti 

Modernizare drumuri comunale în comuna Stroie-ti 7.464.289,00 

29 comuna 
Stulpicani 

Pietruire DC 31, km 6+000,12+860 1.128.134,00 

30 comuna 
Suceviţa 

Căi de acces pentru punerea in sigurantă a circulatiei 
pietonale în zona drumului naţional 17A 

3.797.993,00 

31 comuna Taru 
Dornei 

Modernizare drumuri comunale în lungime de 5,249 
km  

5.312.076,00 

32 comuna Ulma Pietruire DC 48C, Ulma, km 4+500,7+500 34.941,26 

33 comuna Ulma Modernizare drum comunal Nisipitu , Lupcina, km 
10+800,15+400, comuna Ulma, judetul Suceava 

5.106.837,00 

34 comuna Vadu 
Moldovei 

Asfaltare drum comunal DC10A, Nigote-ti , movileni, 
L= 4,28 km  

5.416.197,00 

35 comuna Vama Reabilitare -i modernizare drumuri comunale L= 3,5 
km în comuna Vama  

4.469.763,48 

36 comuna 
Vere-ti 

Modernizare drum comunal DC65 intre km 2+755,
8+215 din comuna Vere-ti 

7.458.878,00 

37 comuna 
Vicovu de Jos 

Modernizare drumuri comunale în comuna Vicovu de 
Jos 

6.598.992,50 

38 comuna 
Voitinel 

Modernizare drumuri comunale -i vicinale în comuna 
Voitinel, judeţul Suceava 

6.561.927,00 

39 comuna 
Zvori-tea 

Asfaltare drum comunal DC 55, Zvori-tea , Dealu, km 
0+000,3+000 

3.571.370,66 

  SUBPROGRAMUL"REGENERAREA URBANĂ A 
MUNICIPIILOR 9I ORA9ELOR" 

56.925.731,97 

1 ora- Cajvana Asfaltare drum comunal DC 43B, Cajvana, DJ 178D, 
km 0+000,2+440 

3.070.705,09 
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2 ora- Dolhasca Modernizare drum comunal DC 7A -i drumuri 
vicinale, L = 4,215 km  în localitatea Valea Poienii, 

ora- Dolhasca 

4.284.640,00 

3 Ora- Frasin  Reabilitare -i modernizare drumuri locale în ora-ul 
Frasin , judeţul Suceava 

4.483.921,88 

4 Ora- Gura 
Humorului 

Reabilitare străzi în orașul Gura Humorului Etapa I, 
contract subsecvent 2 

1.985.644,00 

5 ora- Mili-ăuţi Modernizare străzi Daciei, Stadionului, Mănăstirii -i 
Eternităţii în ora-ul Mili-ăuţi, judeţul Suceava 

1.653.283,00 

6 municipiul 
Fălticeni 

Reabilitare strada Sucevei din municipiul Fălticeni, 
judeţul Suceava 

2.000.000,00 

7 ora- Vicovu 
de Sus 

Modernizare strada Nicolae Bălcescu 17.900.141,00 

8 municipiul 
Suceava 

Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, 
prin reabilitare pietonal, străzi -i iluminat 

9.072.618,00 

9 municipiul 
Vatra Dornei 

Modernizare DC 76, Gheorgiţeni, Rusca, km 0+000,
2+000 

3.837.612,00 

10 municipiul 
Vatra Dornei 

Reabilitare străzi în municipiul vatra Dornei, str. 
Aluni-, Baladei, Diecilor, Ghioceilor, Independenţei, 

Izvorului, Lucian Blaga, M. Sadoveanu, Minelor, 
Molidului, N. Bălcescu, Petreni, T. Vladimirescu, 

Vulturului 

8.637.167,00 

  SUBPROGRAMUL " INFRASTRUCTURĂ LA NIVEL 
JUDEŢEAN" 

3.313.510,25 

1 Consiliul 
Judeţean 

Suceava prin 
D.J.D.P. 
Suceava 

Asfaltare DJ 178F, Rădăuţi , Frătăuţii Vechi, km 
0+000,4+000 

914.965,51 

2 Consiliul 
Judeţean 

Suceava prin 
D.J.D.P. 
Suceava 

Asfaltare DJ 208S, Probota , limita judeţ Ia-i, km 
8+000,11+017 

1.388.544,74 
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3 Consiliul 
Judeţean 

Suceava prin 
D.J.D.P. 
Suceava 

Execuție pod din beton pe DJ 177 C, km 15+650 în 
localitatea Valea Moldovei, județul Suceava 

1.010.000,00 

  TOTAL DRUMURI  JUDET SUCEAVA 234.531.587,93 

 
 Din suma totală dt 234.531,587 mii  lti aprobată în perioada 2015,2018 pentru drumuri 

judeţene, străzi -i drumuri comunale s,au chtltuit 50.389,033mii  lei, astfel: 
2 1.568.052,51 lei pentru drumuri judeţene; 
2 39.369.537,99  lei pentru drumuri comunale;  
2 9.451.442,68 lei  pentru străzi.  
  În anul 2015 s,au recepţionat 5 obiective, astfel: 

1. Asfaltare DJ 208S, Probota , limita judeţ Ia-i, km 8+000,11+017 
2. Reabilitare strada Sucevei din municipiul Fălticeni, judeţul Suceava 
3. Pietruire DC 5, Hartop , Giurge-ti, km 1+600,4+996 
4. Asfaltare DC 46, km 0+000,4+200, comuna Horodnic de Jos 
5. Modernizarea drumului comunal Cârstea în lungime de 1 km din comuna Pojorâta, judeţul 
Suceava 
6. Pietruire DC 48C, Ulma, km 4+500,7+500, comuna Ulma 
 
În cadrul Direcţiei Judeţene de Drumuri -i Poduri Suceava s,au eliberat 143 acorduri, 182 

autorizaţii -i s,au semnat 109 contracte noi de utilizare a drumurilor judeţene. Numărul total al 
contractelor fiind de 560. 

Totodată, s,au încheiat 106 procese – verbale de contravenţie, din care, pentru 18 procese , 
verbale, sancţiunea stabilită a fost amendă în cuantum total de 306.800 lei, 

 
În cursul anului 2015, s,a încasat suma de 1.550, 8 mii  lei  din tarife utilizare drum județean, 

amenzi, autorizații drum județean, calculații și autorizații speciale de transport agabaritic, sumă care a 
fost utilizată pentru decontarea lucrărilor de drumuri. 

Activitatea AGENȚIEI TERITORIALE  0 AUTORITATEA RUTIERĂ  ROMÂNĂ ARR, 
în anul 2015 s,a concretizat în: 

2 Autorizarea a:   

� 217 noi operatori de transport; 

� 14 intreprinderi care efectuează transport pe cont propriu 

� 4 școli noi de conducători auto; 

� 25 instructori auto: 

2 Eliberarea a: 

� 4 licente de traseu 

� 6219 copii conformr cu licența comunitară 

� 2477 cartele tahografice 

� 954 certificate profesionale pentru conducătorii aoto mărfuri periculoase 
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Capitopup 18 – TURISM 

     Turismul este un domeniu important în economia judeţului. în judeţul Suceava au funcţionat 
198 structuri dt primirt turistică cu funcţiuni de cazare turistică ce au pus la dispoziţia turi-tilor o 
capacitate de cazare existentă de 7518 locuri,pat.    

În numărul total al structurilor de primire turistică deschise în 2015, pensiunile agroturistice 
au deţinut cea mai mare pondere, respectiv 36,9%, urmate de pensiunile turistice (25,3%), hoteluri 
(20,2%), vile turistice (5,6%) -i 12,0% celelalte tipuri de structuri de primire turistică (moteluri, 
cabane turistice, bungalouri, s.a.).   

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire ce au funcţionat în 
judeţul Suceava, în 2015 a fost de 211.940 locuri – zile. 

Pe tipuri de structuri, cea mai mare pondere a capacităţii de cazare în funcţiune au deţinut,o 
hotelurile (51,6% din total), urmate de pensiuni agroturistice 19,5%, pensiuni turistice 16,3% -i 
12,6% celelalte tipuri de structuri de primire turistică,  

 

 O preocupare constantă pentru promovarea internă �i internaţională a judeţului din punct de 
vedere turistic a avut,o CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA  

Activitatea desfășurată în domeniul turismului a presupus următoarele: 
, promovarea judeţului Suceava ca destinaţie turistică internă -i internaţională la târgurile -i 

expoziţiile de profil; 
, diversificarea ofertei turistice a judeţului prin organizarea unor evenimente -i manifestări cu 

specific local, capabile să contribuie la cre-terea numărului de turi-ti;   
, parteneriatul cu agenţi economici din domeniul turismului -i/sau al activităţilor conexe, cu 

asociaţii profesionale, administraţii publice centrale -i locale, camere de comerţ -i industrie, structuri 
de învăţământ, firme de consultanţă etc., pentru implementarea unor programe de interes în 
promovarea -i dezvoltarea turismului. 

 
 În același sens, s,a înscris și participarea Bucovinei la târguri �i expoziţii naţionale �i 

internaţionale de profil, din care: 
 1 târg dt turism organizat pt plan naţional , Târgul de Turism al României – Bucure�ti (123

15 martie 2015)aflat la cea de a 33,a ediție a Târgului de Turism al României, organizată în cadrul 
Centrului Expozițional ROMEXPO – București.Pe parcursul a 4 zile, celor aproximativ 2.000 de 
vizitatori ai standului Bucovinei li s,au oferit, cu titlu gratuit, atât informații turistice, cât -i materiale 
de informare -i promovare turistică,. 

 4 târguri �i txpoziţii dt turism organizatt pt plan inttrnaţional: 
 Târgul de Turism Ferien Messe – Viena, Austria (15318 ianuarie 2015), la această ediţie 

Bucovina s,a aflat printre cei 37 de reprezentanţi ai României -i a avut ca principal obiectiv 
promovarea obiectivelor -i atracţiilor turistice din judeţ, precum -i a tuturor tipurilor de turism 
practicate la nivelul județului. 

Târgul de turism CMT – Stuttgart, Germania (18325 ianuarie 2015, primul târg ca mărime -i ca 
importanţă din Germania, dar și din Europa,  

Printre cei 20 de reprezentanţi ai României, reuniţi în standul Autorităţii Naţionale pentru 
Turism, s,a numărat -i Bucovina, delegaţia judeţului Suceava. Celor peste 4.000 de vizitatori ai desk,
ului Bucovinei li s,au oferit, cu titlu gratuit, atât informaţii turistice, cât -i materiale de informare -i 
promovare turistică în limbile germană -i engleză,  

Târgul de Turism al Republicii Moldova – Chișinău, Republica Moldova (538 martie 2015) 
Prima ediţie a Târgului de Turism al Republicii Moldova, organizată la Palatul Republicii din 

Chișinău. Consiliul Județean Suceava a deținut un stand cu o suprafață de 8 mp, având ca temă 
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„Paștele în Bucovina”. În standul Bucovinei a fost prezent un meșter popular, care a oferit publicului 
vizitator demonstrații de încondeiere ouă. 

International Fair of Tourism, Sport, Sailing and Tourist Equipment GLOB 2015 –   Katowice, 
Polonia (27329 martie 2015),unul dintre cele mai importante târguri de turism din Polonia, care a atras 
-i în 2015 mii de vizitatori. Pe parcursul a 3 zile, celor peste 700 de vizitatori ai standului judeţului 
Suceava li s,au oferit, cu titlu gratuit, atât informații turistice, cât -i materiale de informare -i 
promovare turistică. 

Organizarea de evenimente, manifestări �i alte acţiuni specifice, în vederea promovării �i 
valorificării întregului potenţialul turistic al judeţului Suceava, a constituit un  o altă direcție de 
acțiune, concretizată, prin:  

2  Cea de a3a V3a ediție a Expo3Târg de cai – Horodnic de Sus, judeţul Suceava (31 mai 2015) 
2  Târgul de Turism al Bucovinei – Constanța, judeţul Constanţa (9311 iulie 2015) 

Participarea Bucovinei cu standuri proprii la târguri �i expoziţii naţionale �i internaţionale de 
profil: 

 Cea de a 343a ediţie a Târgului de Turism al României – TTR 2015 s3a desfă�urat în cadrul 
Centrului Expoziţional ROMEXPO – Bucure�ti -i a adus în atenţia celor aproximativ 15.000 de 
vizitatori oferte turistice de iarnă pentru România -i străinătate, dar -i destinaţii exotice -i pachete 
turistice pentru primăvara -i vara anului 2016. 

 Ediţia de toamnă a Târgului de Turism al României a înregistrat prezenţa a 226 de companii 
din 16 ţări, precum Austria, Bulgaria, Germania, Grecia, India, Indonezia, Israel, Italia, Republica 
Moldova, Palestina, România, Spania, Turcia, Ungaria, Marea Britanie, Polonia, Tanzania.  

Consiliul Judeţean Suceava a organizat, în colaborare cu primăriile din GAL Bucovina de 
Munte -i GAL Bazinul Dornelor,  cea de,a II,a ediţie a Festivalului „Comorile muntelui”. 

Evenimentul s,a desfă-urat pe platoul masivului Rarău, în locul numit Munceii Rarăului, pe 
drumul ce leagă Valea Bistriţei de Valea Moldovei, numit -i Drumul Comorilor.  

Festivalul „Tradiții și legende bucovinene” – Horodnic de Sus, judeţul Suceava  
(13 septembrie 2015) 

Cea de,a II,a ediţie a Festivalului „Tradiții și Legende Bucovinene” a fost organizată de 
Consiliul Judeţean Suceava, în colaborare cu primăriile din GAL Sucevița Putna -i GAL Ținutul 
Bucovinei.  

În vederea promovării pe plan național a potențialului turistic al județului Suceava, Consiliul 
Județean Suceava a organizat, în colaborare cu Asociația „Produs în Bucovina” și Iulius Mall Ia-i, cea 
de,a V3a ediție a Târgului Bucovinei.  

Alte activităţi desfășurate pentru sustenabilitatea proiectelor implementate de Consiliul 
Judeţean Suceava, au fost: 

Pelerin în Bucovina 
Crăciun în Bucovina  
Pa�tele în Bucovina  
Hora Bucovinei – Frasin, judeţul Suceava (17 mai 2015) 

 
Activităţile desfă-urate în perioada cuprinsă între 01.01.2015 -i 01.08.2015 în domeniul 

SALVAMONT au avut ca principal obiectiv cre-terea gradului de siguranţă a turi-tilor în zona 
montană a judeţului Suceava. Astfel, s,a avut în vedere asigurarea unor condiţii corespunzătoare pe 
traseele turistice din județul Suceava și a bazei materiale pentru Serviciul Salvamont. 

a)  Amenajarea, întreţinerea �i reabilitarea traseelor turistice din masivele din jude, a constat 
în: 

3  identificarea zonelor afectate de intemperii sau de distrugere intenţionată -i demerarea 
acţiunilor de remediere în masivul Rarău, munţii Bistriţei, munţii Stâni-oarei, Obcina 
Mestecăni-ului și în Obcina Mare; 
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 3  asigurarea permanenţei la Refugiul Salvamont Rarău în fiecare sfârșit de săptămână -i în 
cursul săptămânii, atunci când starea vremii favoriza cre-terea fluxului de turi-ti în zonă (pe 
-oseaua modernizată TRANSRARĂU. În luna iulie s,a înregistrat  un flux de circa 3.500,4.000 
de persoane pe săptămână); 
,  asigurarea condițiilor de siguranță la concursul de offroad din Masivul Călimani (1,3 mai 

2015) și la maratonul Ultrabug (5,7 iunie 2015). 
 

b) Acordarea primului ajutor medical �i transportul accidentaţilor, cele mai grave cazuri fiind 
următoarele: 

În partea a II,a a anului 2015, Biroul Salvamont s,a preocupat de amenajarea, întreținerea și 
reabilitarea traseelor turistice din masivele din judeţ, după cum urmează: 

, în cadrul proiectului „ Turism transfrontalier de siguranță în munții Bucovinei” s,a marcat cu 
155 de table indicatoare si 22 stâlpi indicatori, traseul de bicicletă ce leagă cele două puncte de graniță 
cu Ucraina, Izvoarele Sucevei și Siret; 

, au fost amplasați 17 stîlpi indicatori și 20 de table indicatoare în Obcina Mestecănișului și 
zona Ciungi – masivul Giumalău; 

În perioada 21.09 – 27.09.2015 s,a participat la cursul cu tematica „domeniul ghidării turistice 
și acordării primului ajutor accidentaților”, organizat în cadrul proiectului „Turism transfrontalier de 
siguranță în munții Bucovinei” (30 cursanți din care 15 au fost salvatori montani din cadrul Biroului 
Salvamont și 15 cursanți din cadrul diviziei de salvare montană din regiunea Cernăuți);  

În  data de 27.08.2015 a avut loc un exercițiu în masivul Călimani cu efective ale ISU, 
Salvamont, Direcția Silvică și Jandarmeria Montană de pe razele județelor Suceava, Mureș, Harghita și 
Bistrița. 
 

 

Capitopup 19– MINORITĂŢI 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SUCEAVA  a asigurat, în anul 2015  
 Participarta la cta dt –a XXVI 0a tdițit a Ftstivalului Inttrnaţional dt Folclor „Întălniri 

Bucovintnt” – cel mai mare festival folcloric din Europa, Uniunea Polonezilor din România fiind 
coordonator, Această ediţie s,a desfășurat în 6 etape itinerante : 

, ianuarie – Semnarea protocolului de organizare: Câmpulung Moldovenesc ,Romania  
, iunie – Festivalul din Polonia – la Pila -i Jastrowie. 
, iulie – Festivalul din Republica Moldova – Chi-inău;  
, iulie– Festivalul din Ucraina – Cernauţi; 
, iulie – Festivalul din România – Câmpulung Moldovenesc; 
, iulie  , august – Festivalul din Ungaria – Bonyhad; 

 
Acordarea sprijinului pentru organizarea Ziltlor Culturii Polont de către Uniunea Polonezilor 

din România. Această amplă manifestare a cuprins mai multe acţiuni dintre care menționăm: 
Simpozionul -tiinţific internaţional pe tema „Relaţiile româno,polone în decursul veacurilor de  la 
Suceava și  „Sărbătoarea Roadelor” (Dozynki)  de la Solonețu Nou.  
 

Participarea la acțiunile prilejuite de Ziua  polontzilor din diaspora care a avut loc în data de 
3 mai la Poiana Micului,  la acțiunile organizate la Solonețu Nou cu prilejul Zilti Naționalt a Poloniti 
din data de 11 noiembrie, la cele prilejuite de Ziua Bucovinti din data de  27 noiembrie și la cele 
organizate cu prilejul Zilti Naționalt a Minorităților  din  18 decembrie  2015. 
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 Participarea la Festivalul ”Prottnica” organizat de Departamentul Pentru Relații Interetnice  
în parteneriat cu Uniunea Polonezilor din România.  

Acordarea sprijinului pentru organizarea manifestărilor prilejuite de Hramul  Basilicii Minor de 
la Cacica din perioada 14,16 august  și însoțirea delegației Parlamentului Poloniei.  

Reprezentantul Instituției Prefectului –județul Suceava–expertul pe problemele minorității 
poloneze a făcut parte din delegația diasporei poloneze la întâlnirea cu Președintele Poloniei ce avut 
loc la Ambasada Poloniei de la București.  

 
  Participarea la manifestările cultural,artistice dedicate celei de a 201,a aniversări a Zilti dt 
na�ttrt a pottului naţional ucraintan Taras 9tvctnko. Martit 2015 0 luna 9tvctnko. Pe tot 
parcursul lunii martie s,au desfă-urat mese rotunde, simpozioane -i activităţi culturale la nivelul 
organizaţiilor locale U.U.R. din judeţul Suceava dar  -i evenimente naţionale -i internaţionale ai căror 
organizatori au fost: Uninunea Ucrainenilor din România, Ministerul Culturii, Primăria Siret, Primăria 
comunei Bălcăuţi și Asociaţia Ucraina,Lumea. 

Participrea  la o serie de activităţi cu caracter internaţional în care au fost promovate valorile 
culturale bucovinene -i bunele relaţii transfrontaliere: conferinţa „Învăţământul bilingv în zona de 
frontieră Siret,Hliboca” (Raionul Hliboca, Regiunea Cernăuţi,Ucraina, proiectul transfrontalier „Punte 
educaţională în Bucovina” -i a  XIV,a ediţie a turneului de fotbal „Patru regiuni pentru Europa” 

(Suceava, Pojorâta,). 
Participarea la Ftstivalul Inttrttnic „Convitţuiri“, tdiţia a XXII0a, organizat de Uniunea 

Ucrainenilor din România , filiala Suceava în parteneriat cu Primăria ora-ului Suceava -i Centrul 
Cultural „Bucovina”. Au participat formaţii ale comunităţii ucrainene, rrome, germane -i a ru-ilor,
lipoveni din judeţul Suceava. 

De asemenea, s,a asigurat participarea la acţiunile prilejuite de Omagitrta scriitoarti Olga 
Kobyltanska. Au fost prezenți reprezentanţi ai Uniunii Ucrainenilor din România, delegaţi ai 
administraţiilor locale -i raionale din regiunea Cernăuţi, elevi -i profesori din ora-ul Gura Humorului. 
Organizatori: Uniunea Ucrainenilor din România -i Primăria Gura Humorului. 

În anul 2015, s,a acordat sprijin Primăriei Ora-ului Siret în relaţiile sale cu localitatea 
Kamenets,Podilsk, regiunea Khmielnitsk astfel că, în data de 21.08.2015, între cele două unităţi 
administrativ,teritoriale a fost semnat un acord de colaborare. 
           Pe parcursul anului 2015, s,au desfășurat acțiuni în colaborare cu reprezentanţii comunităţilor 
religioase ucrainene (ortodoxă -i greco,catolică) precum -i a celei a ru-ilor,lipoveni (ortodoxă de rit 
vechi). 

 
  Pentru dezvoptarea și consopidarea unui management integrat appicabip administrației 
pubpicepa nivepup județupui Suceava, Instituția Prefectupui va aborda în continuare o strategie atât 
din perspectiva procesepor intra și interinstituționape cât și din perspectiva cetățenipor, a societății 
civipe, astfep încât, eficiența operaționapă să aibă o dinamică pozitivă.  


